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Spellingregels                                                                   Naam: 
 
 
 

Luistervink 
 
Als je aan het eind van een klankgroep een medeklinker of een 
tweetekenklank hoort geldt: 
 

Luister goed, 
dan weet je precies hoe je het schrijven moet. 

 
Bijv. eekhoorn, dolfijn, dertien, prinses, antwoord, balkon. 
Wenkbrauw 

 

 
Klinkerdief 
 
Als je aan het eind van het woord een klankgroep met een 
lange klank hoort, geldt: 
 

Lange klanken hebben pech. 
Ik haal gewoon een letter weg. 

 
raam = ramen          vraag =vragen 
taak = taken            graat = graten 
haar = haren           schaap = schapen 
naam = namen         jaag = jagen (maar ook jager) 

 

 
Verdubbelaar 
 
Als je aan het eind van een klankgroep een korte klank hoort, 
geldt: 
 

Bij korte klanken, zoals a, e, i, o en u  
zet ik twee medeklinkers, lekker puh! 

 
Bijv. zakken, takken, vissen, pannen, tassen, witte, gekke, 
kippen, poppen 
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Spelling kaart 
 
 
 
-eeuw     Je hoort geen u, je moet hem 
-ieuw      wel schrijven. 
-uw 

-eer      De r is een plaagletter 
-eur 
-oor 

-aai        Je schrijft nooit een j aan het 
-ooi        eind van een woord 
-oei 

druif – druiven    
gans -  ganzen      
Je schrijft nooit een z en een v aan het 
eind van een woord, in meervoud kan het 
wel. 

-ng        Maak het woord langer om het 
-nk        goed te horen. Nooit ngk 
              is niet goed kind! 

be-       Deze voorvoegsels spreek je uit 
ge-       met “u”, je schrijft de “e”.  
ver- 

-ch(t)     Na de e, u, i, o, a schrijf je een 
              woord altijd met ch, dus nacht,  
              zucht enzovoort. 
              Behalve bij:   hij zegt 
                                   zij legt 
                                   hij ligt. 

-t/-d.    Als je aan het eind van een woord 
een ‘t’ hoort, moet je het woord 
langer maken om te horen of je het met 
een ‘t’ of een ‘d’ schrijft. 
             1 paard, 2 paarden 
             1 tent, 2 tenten 

Arm elftal. Bij lk, lf, lg, lm, lp, rg, rm, rf, rk, 
rp en rn hoor je tussen deze letters een ‘u’, 
maar je schrijft hem niet. (warm, park, 
melk) 

-ig          
-lijk    Deze achtervoegsels spreek je uit 
met ‘u’, je schrijft de ‘i’ en ‘ij’  (grappig, 
heerlijk) 

 


