
Categoriekaart 
1 Je schrijft het woord zoals je het hoort

2 vriendjesflat

3 sch  en schr 
Schrijf je altijd zo

4 ch(t)
Na een korte klank
komt  -cht
hij ligt
hij legt
hij zegt

5 eer / eur / oor

eer, oor, eur, 
de beer loopt door de deur

6 woorden met ng  of nk
Tussen de n  en de k  komt nooit  een g

7 s/z of f/v vooraan
Gewoon goed onthouden

8 woorden met ei / au
ei - plaat woorden au - plaat woorden

pech-woorden
Ach, och, wat een pech toch
Daar verslikte zich dat  joch

en toch lacht hij



Categoriekaart 
9 aai / ooi / oei

Je hoort -j- , je schrijft -i-

10 langer-maak-woord (d of t)
heeft niets met 
de tijd  te maken

11 eeuw - ieuw - uw
Denk aan de u

12 lange klank aan het eind van een klankgroep
lange klanken: hoor je - ee  dan

schrijf je er twee

13 korte klank  aan het eind  van een klankgroep - dan ALTIJD  twee medeklinkers
korte klanken:   a e i o u

k m n r s v
p t b g d z
h w j l f

14  samengestelde woorden
Bestaan uit 2 losse woorden
maar je schrijft ze aan elkaar

15 be- / ge- / ver- / woorden
je hoort de -u-
je schrijft de -e-

medeklinkers:

aa        →       a
 ee        →       e 
oo       →       o
uu        →      u



Categoriekaart 
16 woorden op - ig / - lijk

je hoort - ug, je schrijft - ig
je hoort - luk, je schrijft - lijk

17 verkleinwoorden
Schrijf eerst het woord Bij verkleinwoorden schrijf je
daarna het verkleinstuk  - je / - tje /- pje / - etje

achter het woord

18 s wordt z / f wordt v
Als je het woord langer maakt
wordt de -s- een -z-
en de -f- een -v-

19 je hoort -ie- / je schrijft -i-
Gewoon goed onthouden

20 je hoort -s- of -k- / je schrijft -c-
Gewoon goed onthouden
cent-woorden / cola-woorden

21 woorden met -'s
Woorden met een lange klank achteraan
krijgen in het meervoud  -'s

Geldt NIET voor de -ee

22 woorden op  -tie
je hoort -tsie
je schrijft meestal -tie



Categoriekaart 
23 je hoort -zj / je schrijft een -g

Gewoon goed onthouden

24 je hoort -sj- / je schrijft -ch-
Gewoon goed onthouden

25 HOOFDLETTERS
Een zin begint met een hoofdletter
Alle namen schrijf je met een hoofdletter
Behalve de namen van de maanden (januari, februari, …)

26 je hoort een -t- / je schrijft -th-
Gewoon goed onthouden

27 je hoort -oo / je schrijft eau
Gewoon goed onthouden

28 je hoort -oe- / je schrijft -ou-
Gewoon goed onthouden

29 je hoort -ies / je schrijft -isch
Je schrijft - isch 
als je er een -e achter kunt zetten



Categoriekaart 
30 meervoud op -en

Woorden op -ee  en -ie  >> meervoud: je schrijft ën
Klemtoon NIET  op -ie >> meervoud: een -n plus een trema

31 leenwoorden uit het Frans - of uit het Engels
FRANS Gewoon goed onthouden ENGELS

32 je hoort - ks- / je schrijft -x-
Gewoon goed onthouden

33 je hoort -k- of -kw- / je schrijft -q- ok -qu-
Gewoon goed onthouden

34 stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden
Als een bijv.nw. van een stof is waar je iets van kunt maken
>> eindigt meestal op -en

35 bij sommige woorden hoor je -ie- of -i- of -j- / je schrijft een -y-
Gewoon goed onthouden

36 woorden met een tussen -s of tussen -n
Hoor je een -s >> schrijf die dan ook
Eindigt het 1e woord in het meervoud op  -en >> schrijf de -n



Categoriekaart 
37 woorden op -iaal / -ueel / -ieel

Je hoort een -j- of -w-, maar schrijft die niet

38 botsende klinkers
Je zet een trema op de 2e klinker

39 botsende klinkers - koppelteken
Bij een samengesteld woord met 2 klinkers
die je verkeerd kunt lezen

40 meervoud op -en
bangeriken stommeriken Klemtoon NIET op
flauweriken viezeriken  - ik
gemeneriken lobbesen  - es
monniken luiwammesen  - el
perziken lemmeten  - et
slimmeriken artikelen dan GEEN dubbele medeklinker

41 afkortingen
Bij afkortingen maak je het meervoud met  's


