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Uitleg

Op verkenning

Aan de slag

Schrijf woorden bij de plaatjes. Kies uit: zebra – euro – auto – sla.

sla euro zebra auto 

Weet je het nog?
/aa/, /oo/ en /uu/ zijn lange klinkers.
Hoor je /aa/, /oo/ of /uu/ aan het eind van een woord?
Dan schrijf je a, o of u: pinda, auto, nu.
Hoor je /aa/, /oo/ of /uu/ aan het eind van een klankgroep?
Dan schrijf je ook a, o of u. Daarna schrijf je één medeklinker:
ramen, lopen, sturen.
Let op bij de klank /ee/.
Hoor je /ee/ aan het eind van een klankgroep?
Dan schrijf je meestal e: regen, beter, weken.
Maar /ee/ aan het eind van een woord schrijf je als ee: twee, zee, mee.
Lees kaart R4 en kaart R5 nog eens.

Schrijf deze woorden in het goede vak.
hamer – handen – spatten – zware – bijna – slappe – wangen – sla – avond – masker – 
klappen – vergadering – vla – ballen – harder – schaduw

a klinkt als /aa/
(lange klinker)

a klinkt als /a/
(korte klinker)

hamer 

bijna 

avond 

vla 

zware 

sla 

vergadering 

schaduw 

handen 

slappe 

masker 

ballen 

spatten 

wangen 

klappen 

harder 

1

2

u

3

Wat ga je doen?

Je herhaalt regelwoorden waarin de a, de e, de o en de u klinken 
als een lange klinker.

illustraties: Fleur van der Weel, Anjo Mutsaars
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Terugkijken

Aan de slag

In welke woorden klinkt de o als /oo/ (lange klinker)? Zet daar een kring om.

tempo schoppen auto zo mosterd spoken

donker foto koningin bollen iglo zomer

Wat betekenen de woorden?
Of: welke begrippen passen erbij? Trek lijnen.

kassa • • sneeuwhut metaal • • gevoel, pijn

iglo • • lijst met keuzes kameel • • ijzer, koper

menu • • afrekenen zenuw • • dier met bulten

Klinkt de eerste e als /ee/ (lange klinker) of als /e/ (korte klinker)?
Maak de rijmwoorden af.

regen kregen emmer zwemmer weken breken 

egel tegel delen spelen leggen zeggen 

stempel drempel eten weten slepen strepen 

In welke woorden klinkt de u als /uu/ (lange klinker)? Zet daar een kring om.

bukken muren menu rustig sturen nu

klungel paraplu vullen uren schuldig zure

Maak de woorden af. Schrijf ze op.

Maak de woorden af met a of aa.

We wachten bij de k...ss... . kassa 

Het is bijn... zeven uur. bijna 

Er klinkt een h...rde knal. harde 

Ze maken een hoop l...waai. lawaai 

Maak de woorden af met o of oo.

Ik wil een f...t... van je maken. foto 

Eten we rijst z...nder saus? zonder 

We gaan het temp... verhogen. tempo 

De z...mer is weer voorbij. zomer 

Schrijf drie moeilijke woorden uit deze taak op.
Bijvoorbeeld:

koningin  drempel  tempo 
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