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Spelling
Woord
pakket

6 letter<etter

Denk stap voor stap na. 

1 Zeg het woord in klankgroepen.
2 Hoor je een korte klank aan het eind 

van de eerste klankgroep?
 Kruis dan aan dat de letterzetter een 

extra letter zet, dus: ja.
3 Streep het foute woord door.
4 Schrijf het woord goed in de zin.

Zeg het 
woord in 
klankgroepen. 

letter-
zetter?

Streep door wat 
fout is.

Schrijf het woord goed in de zin.

/di-ku/  ja
 nee

dikke / dike Die man heeft een  

buik.

/bi-nun/  ja
 nee

binen / binnen Het is vies weer, ik blijf vandaag 

.

/pu-kul/  ja
 nee

pukkel / pukel Ik heb een op 

mijn neus.

/vie-run/  ja
 nee

vieren / vierren We gaan feest .

/a-pul/  ja
 nee

apel / appel Peer, banaan en  

zijn soorten fruit. 

/do-fu/  ja
 nee

doffe / dofe De vloer glanst niet. Het is een 

 vloer. 

/a-lus/  ja
 nee

ales / alles Ik heb honger en eet  op.

/rei-zun/  ja
 nee

reizen / reizzen Ze  naar een ver 

land. 

/tro-mul/  ja
 nee

trommel / tromel Hij maakt muziek en slaat met een stok op 

zijn .

1

x dikke

Blok

2

Schrijfaanwijzing

Hoor je een korte klank /a/, /e/, 
/i/, /o/ of /u/ aan het eind van 
een klankgroep?
Let op! De letterzetter zet dan 
een extra letter (medeklinker).

e

blad 1 van 2
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Remediëren 2

Spelling
Woord
pakket

6 letter<etter

Kijk naar het plaatje. Lees het verhaal.
Wat staat er op de plek van ▲? Het zijn steeds andere letters! 
Denk aan de letterzetter. Schrijf het woord op.

Benno komt zijn kamer bi▲en.

Tu▲en al het speelgoed ligt iets!

Hij ziet de kni▲er niet op de grond liggen!

Hij glijdt uit: wat een he▲ie maakt dat!

De tranen lopen in dru▲els over zijn wangen.

Hij voelt een ve▲e bult op zijn hoofd komen.

Mama plakt een pleister op zijn e▲eboog.

‘Ik haal iets voor je wat je le▲er vindt.’

‘Mag ik buiten spelen?’ Benno ziet mama nee schu▲en.

Dat is nou ja▲er ...!

Welk woord hoort op de puntjes?
Schrijf het in de puzzel.

1 Het eten is niet vies, het is juist ... .    l e 1 1

2 Een verzorger voor dieren is een ... .   po2

3 Ik wil wel, maar ik mag niet. Wat ...!   j a 3 3 r

4 Kun jij die som ...?       
2 no

5 Als ik in bad zit, spatten de ... in het rond.  d r u

6 Hij vangt vis en is dus een ... .     v 4 5

Neem de letters met hetzelfde nummer over. Welk woord staat er?
1 2 3 1 2 3 3 4 5

2

binnen

3

Blok

2

blad 2 van 2
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