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stap voor stap spellen
klankzuivere woorden

1. luister 
naar het woord

2. hak 
het woord in klanken

3. schrijf 
voor elke klank de letter(s)

4. kijk 
het woord na



 
4

stap voor stap spellen

1. luister 
naar het woord

2. hak 
het woord in klanken

3. herken 
de categorie

4. schrijf 
voor elke klank de letter(s)

5. kijk 
het woord na



aa

oo

ee

uu

lange klanken

5



ei

au
ie

ij eu

ou
oe

ui

tweetekenklanken

6



a
o

e
u

i

korte klanken

7



medeklinkers

b h
n

t

f
l

r
x

c
j p

v

g
m

s
y z

d
k

q w

8



aap
Schrijf het woord 
zoals je het hoort.

9



pan
Schrijf het woord 
zoals je het hoort.

10



boek
Schrijf het woord 
zoals je het hoort.

11



kroon
Schrijf het woord 
zoals je het hoort.

12



wesp
Schrijf het woord 
zoals je het hoort.

13



plant
Schrijf het woord 
zoals je het hoort.

14



strik
Schrijf het woord 
zoals je het hoort.

15



worst
Schrijf het woord 
zoals je het hoort.

16



film
Hoor je /u/ tussen  
lf, lg, lk, lm of lp,
dan schrijf je die niet. 17



jurk
Hoor je /u/ tussen  
rf, rg, rk, rm of rp,
dan schrijf je die niet. 18



kampioen
Hoor je /j/ of /w/ tussen  
i, e of u en een klinker, dan 
schrijf je die vaak niet. 19



schoen
Hoor je /sg/,
dan schrijf je sch.

20



 schroef
Hoor je /sr/ of /sgr/,
dan schrijf je schr.

21



 tang
Hoor je /ng/,
dan schrijf je ng.

22



 bank
Hoor je /ngk/,
dan schrijf je nk.

23



 fiets
Hoor je /f/
zonder stemgeluid,
dan schrijf je f. 24



 vlag
Hoor je /v/
met stemgeluid,
dan schrijf je v. 25



 oven
Hoor je /v/, dan schrijf je v. 
Hoor je /f/, dan schrijf je f.

26



 slot
Hoor je /s/
zonder stemgeluid,
dan schrijf je s. 27



 zaag
Hoor je /z/
met stemgeluid,
dan schrijf je z. 28



 geiser
Hoor je /z/, dan schrijf je z. 
Hoor je /s/, dan schrijf je s.

29



 peer
De /ee/ voor /r/ klinkt 
anders. Je schrijft eer.

30



 boor
De /oo/ voor /r/ klinkt 
anders. Je schrijft oor.

31



 deur
De /eu/ voor /r/ klinkt 
anders. Je schrijft eur.

32



 molenaar
Hoor je /aar/, 
dan schrijf je aar.

33



 vuur
Hoor je /uur/, 
dan schrijf je uur.

34



 haai
Hoor je /aaj/,
dan schrijf je aai. 35



 hooi
Hoor je /ooj/,
dan schrijf je ooi. 36



 boei
Hoor je /oej/,
dan schrijf je oei. 37



 leeuw
Hoor je /eew/,
dan schrijf je eeuw. 38



 nieuws
Hoor je /iew/,
dan schrijf je ieuw. 39



 sluw
Hoor je /uuw/,
dan schrijf je uw. 40



 woning
Hoor je /ing/,
dan schrijf je ing. 41



 technisch
Hoor je /ies/ in een 
bijvoeglijk naamwoord,
dan schrijf je isch. 42



 gebak
Hoor je /gu/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je ge. 43



 beschuit
Hoor je /bu/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je be. 44



 verbod
Hoor je /vur/ of /ver/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je ver. 45



 
Hoor je /tu/ of /mu/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je te of me.

meloen
teveel,

46



 sleutel
Hoor je /ul/ of /ol/
zonder klemtoon,
dan schrijf je el. 47



 anker
Hoor je /ur/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je er. 48



 kaarten
Hoor je /un/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je en. 49



 groente
Hoor je /tu/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je te. 50



 bliksem
Hoor je /um/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je em. 51



 aarde
Hoor je /u/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je e. 52



 hinkelen
Hoor je /ulun/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je elen. 53



 hersenen
Hoor je /unun/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je enen. 54



 schilderen
Hoor je /urun/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je eren. 55



 pedaal
Hoor je /u/ 
zonder klemtoon,
dan schrijf je e. 56



 giftig
Hoor je /ug/ of /ig/
zonder klemtoon,
dan schrijf je ig. 57



 gevaarlijk
Hoor je /luk/ of /lijk/
zonder klemtoon,
dan schrijf je lijk. 58



 veiligheid
Hoor je /hijt/,
dan schrijf je heid.

59



 kwaliteit
Hoor je /tijt/
en is het geen tijd,
dan schrijf je teit. 60



 ontbijt
Hoor je /on/ of /ont/
dan schrijf je on of ont.

61



 liniaal, officieel
ideaal, ritueel

Hoor je /j/ of /w/ 
voor /aal/ of /eel/, 
dan schrijf je die niet. 62



 vlucht
Hoor je /gt/ na een 
korte klank, dan schrijf je cht.
Behalve ligt, legt en zegt. 63



 weegt
Hoor je /gt/ na een 
lange of tweetekenklank, 
dan schrijf je gt. 64



 trein
Hoor je /ij/, 
dan schrijf je soms ei. 
Onthoud deze woorden. 65



 lijm
Hoor je /ij/, 
dan schrijf je vaak ij. 
Onthoud deze woorden. 66



 pauw
Hoor je /ou/, 
dan schrijf je soms au. 
Onthoud deze woorden. 67



 zout
Hoor je /ou/, 
dan schrijf je vaak ou. 
Onthoud deze woorden. 68



 loods
Hoor je /ts/,  
dan schrijf je soms ds. 
Onthoud deze woorden. 69



 kilo
Hoor je /ie/, 
dan schrijf je soms i. 
Onthoud deze woorden. 70



 gieter
Hoor je /ie/, 
dan schrijf je soms ie. 
Onthoud deze woorden. 71



 narcis
Hoor je /s/, 
dan schrijf je soms c. 
Onthoud deze woorden. 72



 camera
Hoor je /k/, 
dan schrijf je soms c. 
Onthoud deze woorden. 73



 politie
Hoor je /tsie/ of /sie/, 
dan schrijf je vaak tie. 
Onthoud deze woorden. 74



 thee
Hoor je /t/,  
dan schrijf je soms th. 
Onthoud deze woorden. 75



 horloge
Hoor je /zj/,  
dan schrijf je vaak g. 
Onthoud deze woorden. 76



 machine
Hoor je /sj/,  
dan schrijf je vaak ch. 
Onthoud deze woorden. 77



 douche
Hoor je /oe/,  
dan schrijf je soms ou. 
Onthoud deze woorden. 78



 wrak
Hoor je /vr/,  
dan schrijf je soms wr. 
Onthoud deze woorden. 79



 dynamo
Hoor je /i/, /ie/ of /j/, 
dan schrijf je soms y. 
Onthoud deze woorden. 80



 aquarium
Hoor je /k/ of /kw/, 
dan schrijf je soms qu. 
Onthoud deze woorden. 81



 mixer
Hoor je /ks/, 
dan schrijf je soms x. 
Onthoud deze woorden. 82



 cadeau
Hoor je een 
Frans leenwoord? 
Onthoud deze woorden. 83



 game
Hoor je een 
Engels leenwoord? 
Onthoud deze woorden. 84



 saté
Hoor je /ee/, 
dan schrijf je soms é. 
Onthoud deze woorden. 85



 sanitair
Hoor je /èr/, 
dan schrijf je soms air. 
Onthoud deze woorden. 86



 ’s nachts
Onthoud de woorden
met ’s vooraan.

87



 EHBO
Onthoud de afkortingen 
van woorden.

88



 ab~, ad~, con~, 
sub~, ex~, ob~

Onthoud de woorden 
met een Latijns 
voorvoegsel. 89



 ’s-Hertogenbosch

Schrijf een apostrof 
als je letters weglaat. 
Onthoud deze woorden. 90
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Open en gesloten klankgroepen 
Eén van de lastigste onderdelen van spelling is de woorden met open en 
gesloten klankgroepen/lettergrepen. De regel die Gynzy hierbij hanteert 
bestaat uit 3 stappen:

1. Bepaal wat de laatste klank van de eerste klankgroep is;
2. Bepaal wat voor soort klank deze laatste klank is;
3. Kies de juiste handeling: 

Is het een medeklinker of tweetekenklank: schrijf wat je hoort; 
Is het een lange klank: schrijf één klinker; 
Is het een korte klank: schrijf daarna twee medeklinkers.

De verschillende soorten klanken worden op de wandkaarten gekenmerkt 
door een icoontje en een kleur. Het stappenplan kun je tijdens de 
instructie (in je eigen bewoordingen of die van je lesmethode) gebruiken. 
De leerling kan op de wandkaarten aan de icoontjes worden herinnerd 
aan de handeling die hij moet volgen.

Deze regel is alleen goed toepasbaar wanneer de klemtoon op de klank 
valt, anders schrijf je vaak één klinker en één medeklinker. De klemtoon 
wordt aangegeven door middel van een streepje onder de klinker waar 
hij op valt:

Heb je over de wandkaarten vragen, opmerkingen of ideeën? We horen 
het graag op  support@gynzy.com of   040-4020907.

ladder

medeklinker tweetekenklank lange klank korte klank

raket
➜

2 medeklinkerskorte klank 
met klemtoon

➜
lange/korte klank 

zonder klemtoon
één medeklinker
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>
medeklinker wat je hoort

>
tweetekenklank wat je hoort

>
lange klank één klinker

>
korte klank 2 medeklinkers

keuken

ladder

hamer

winter
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winter
Een medeklinker aan het 
eind van de klankgroep? 
Schrijf wat je hoort.
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winter
>

medeklinker wat je hoort
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keuken
Een tweetekenklank aan het 
eind van de klankgroep? 
Schrijf wat je hoort.
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>
keuken

tweetekenklank wat je hoort
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hamer
Een lange klank aan het 
eind van de klankgroep? 
Schrijf één klinker.
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➜
lange klank één klinker

hamer
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ladder
Een korte klank aan het eind 
van de klankgroep? 
Schrijf daarna 2 medeklinkers.



 
100

➜
korte klank 2 medeklinkers

ladder
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boot 
boten

Een lange klank aan het 
eind van de klankgroep? 
Schrijf één klinker.
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boot 
boten

➜
lange klank één klinker
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bot 
botten

Een korte klank aan het eind 
van de klankgroep? 
Schrijf daarna 2 medeklinkers.
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➜
korte klank 2 medeklinkers

bot 
botten
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raket
Een a zonder klemtoon? 
Schrijf daarna één medeklinker.
Behalve bij ballon, ballet, hallo, rapport, 
masseren, passeren en pakket.
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slee
Hoor je /ee/ aan het 
eind van een woord, 
dan schrijf je ee.
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sla, zo, nu
Hoor je /aa/, /oo/ of /uu/ 
aan het eind van een woord, 
dan schrijf je a, o of u.
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wind
Hoor je /t/ aan het eind 
van een woord? Maak het 
langer, dan weet je d of t.
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luiaard
lieverd

Hoor je /urt/ of /aart/ en 
gaat het over mens of dier, 
dan schrijf je erd of aard.
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krab
Hoor je /p/ aan het eind 
van een woord? Maak het 
langer, dan weet je b of p.
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slingers
slinger:

Hoor je /s/ aan het eind 
van een meervoud? 
Dan schrijf je het met s.



 
112

boeken
boek:

Hoor je /un/ aan het 
eind van een meervoud? 
Dan schrijf je het met en.
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paprika’s
paprika:

Het meervoud van woorden 
op ~a, ~o, ~u, ~i of ~y 
schrijf je met ’s.
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hoeveelheden

Het meervoud van 
woorden op ~heid 
schrijf je met heden.

hoeveelheid:
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data
Het meervoud van 
woorden op ~um of ~us 
schrijf je met a of i.

datum:
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Meervouden zonder klemtoon 
aan het eind schrijf je zonder 
dubbele medeklinker.

perzikken
perzik
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perziken
perzik

>
1 medeklinkerkorte klank 

zonder klemtoon
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boekje
boek:

Verklein je met /ju/? 
Dan schrijf je woord + je.



 
119

beertje
beer:

Verklein je met /tju/? 
Dan schrijf je woord + tje.



 
120

boompje
boom:

Verklein je met /pju/? 
Dan schrijf je woord + pje.
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balletje
bal:

Verklein je met /utju/? 
Dan schrijf je woord + etje. 
Let op: verdubbeling.
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puddinkje
pudding:

Het verkleinwoord van 
woorden op ~ing schrijf je 
met inkje.
Let op: ng wordt nk.
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radiootje
radio:

Het verkleinwoord van 
woorden op ~a, ~o of ~u 
schrijf je met aatje, ootje 
of uutje.
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schatkist
schat + kist =

Luister naar de 2 woorden 
van de samenstelling. 
Schrijf ze aan elkaar.
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douchegel
douche + gel =

Luister naar de 2 woorden 
van de samenstelling. 
Schrijf ze aan elkaar.
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afval
af + val =

Bij assimilatie lopen de 
klanken in elkaar over. 
Luister goed naar de 2 woorden 
van de samenstelling.
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zee-egel
zee + egel =

Schrijf een koppelteken 
in samenstellingen met 
klinkerbotsing.



 
128

schildersezel
schilder + ezel =

Hoor je een tussen-s in 
samenstellingen? 
Dan schrijf je die.



 
129

schroevendraaier

schroef + draaier =

Heeft het eerste deel alleen 
een meervoud op ~en,
dan schrijf je een tussen-n.
Behalve als er maar één van is.



 
130

scheve
scheef:

Een bijvoeglijk naamwoord 
schrijf je zo kort mogelijk. 
Let op: verdubbeling, verenkeling 
en verwisseling.



 
131

buizen
buis:

Bij veel woorden verandert 
de s aan het eind in een z 
als je het langer maakt.
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graven
graaf:

Bij veel woorden verandert 
de f aan het eind in een v 
als je het langer maakt.
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houten
hout:

Een stoffelijk bijvoeglijk 
naamwoord schrijf je 
vaak met ~en.
Behalve bij leenwoorden.
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gemaaide
gemaaid:

Een bijvoeglijk gebruikt 
voltooid deelwoord schrijf 
je zo kort mogelijk.
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groter
groot:

Woorden in de 
vergrotende trap 
schrijf je met er.



 
136

grootst
groot:

Woorden in de 
overtreffende trap 
schrijf je met st.
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grootst

groot
groter

De trappen van 
vergelijking schrijf 
je met er en st.
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mozaïek
Schrijf een trema op de 
eerste letter na de ‘pauze’ 
bij klinkerbotsing.



 
139

kopiëren
Schrijf een trema op de 
eerste letter na de ‘pauze’ 
bij klinkerbotsing.



140

WerkwoordenWerkwoorden?
Volg de stappen.
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WerkwoordenWerkwoorden?
Volg de stappen.
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Persoonsvorm
Tegenwoordige tijd (t.t.) 
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Persoonsvorm
Verleden tijd (v.t.)
Zwak (klankvast)
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Persoonsvorm
Verleden tijd (v.t.)
Sterk (klankveranderend)
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Voltooid deelwoord 
(vdw.) 
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Onregelmatige 
werkwoorden 
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Engelse
werkwoorden 



Persoonsvorm
Verleden tijd (v.t.)
Zwak (klankvast)

Persoonsvorm
Verleden tijd (v.t.)
Sterk (klankveranderend)

Voltooid deelwoord
(vdw.)

Persoonsvorm
Tegenwoordige tijd (t.t.)
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WerkwoordenWerkwoorden?
Volg de stappen.
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Namen en zinnen begin 
je met een hoofdletter.A,a!A,a!

Samen met Pieter 
bouw ik een hut.
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Ook andere namen 
begin je met een 
hoofdletter.

A,a!A,a!

In Den Haag zit de 
Tweede Kamer.



 
Schrijf altijd de 
juiste leestekens.A,a!A,a!

Ik riep: “Stop!”
Maar, waarvoor?

152



Gynzy 

aanwijzend 
voornaamwoord 

(aanw vnw) 

deze schoenen dit boek 

die honden 

Een aanwijzend voornaamwoord 
wijst iets of iemand aan. 

153



154



155



156



157



158



159



160



161


	wandkaart_perziken_116



