
Spiekboekje

St Jozefschool Heeg



Regel:

Ik schrijf het woord zoals je het hoort

Voorbeeldwoorden:

Kaas hak

Lek ruft

Pop haas

Hek lol

Kast jas



Regel:

Net als bij ding dong

Voorbeeldwoorden:

Zing triangel

Vesteging kleding

Ketting Hengelo

Pinguïn stengel

Overhoring wringen

Tongen versiering



Regel:

Korte klank +cht met de ch van lucht

Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt

Voorbeeldwoorden:

Zucht zacht

Kachel chaos

Pech echo

Och joch

Hemellichaam lichaamstemperatuur

Christendom brandstichting



Regel:

Daar mag geen G tussen

Voorbeeldwoorden:

Plank stank

Frankrijk jonkvrouw

Banketbakkerij medeklinker

Donker anker

Bedenken vinken



Regel:

Ik schrijf ee, oo, en uu

Voorbeeldwoorden:

Meervoud individueel

Sleur autokeur

Peer voorlezer

Visueel actueel

Apeldoorn neushoorn

School eerst



Regel:

Ik hoor de j maar ik schrijf de i

Voorbeeldwoorden:

Moeilijk koeien

Kraai nooit

Gesnoeid saai

Bloeien vlaaien

Zaaien sproeien

Sirenegeloei moeizaam



Regel:

Ik denk aan de u

Voorbeeldwoorden:

Nieuws Zeeuws

Opnieuw middeleeuws

Meeuwen kieuw

nieuwsgierig benieuwd

Spreeuwen nieuws

Nieuwskoop opnieuw



Regel:

Ik hoor een t aan het eind dus langer 
maken ik hoor of ik d of t moet 
schrijfen.

Voorbeeldwoorden:

Afstand uitsteken

Wreed verliefd

Asfalt Brit

Cent geschikt

Compost groenland

Vriend dieet



Regel:

Ik hoor de u maar ik schrijf de e

Voorbeeldwoorden:

Verslaafd precies

Verzot recept

Geheel regime

Versierd verlegen

Bereiden geroezemoes

Getreiter getuige



Regel: Voorbeeldwoorden:

Zwolle krokant

Notitie ara

Loket aannemer

Marathon ideale

Kajakken walvissen

Ellie winnaar

Lange klank
A-lijst

Klankgroep[…]
Laatste klank[…]

Lange klank.
En dan neem ik een 
stukje van de […] 
weg.

Korte klank Klankgroep[…]
Laatste klank[…]

Korte klank.
En dan schrijf ik de […] 
dubbel

tweetekenklank Klankgroep[…]
Laatste klank[…]

Tweetekenklank
En dan ik het woord 
zoals ik het hoor.

medeklinker Klankgroep[…]
Laatste klank[…]

Medeklinker
En dan schrijf ik het 
woord zoals ik het 
hoor.



Regel: Voorbeeldwoorden:

Ruitjes hartje

Kettinkje pluimpje

Mobieltje wagonnetje

Slaatje spionnetjes

Naampje wormpje

Beestje autootjes

Grondwoord is ………. Dat is een (categorie+regel) 
dan [je/tje/pje] erachter.  

Verkleinwoord met etje (categorie+regel). Ik hoor 
twee keer de u maar ik schrijf de E.

Verkleinwoord met aatje (categorie+regel) dan 
aatje

Verkleinwoord met ootje (categorie+regel) dan 
ootje

Verkleinwoord met uutje (categorie+regel) dan 
uutje

Verkleinwoord (categorie+regel) plankwoord 
daar mag geen g tussen dan je erachter



Regel:

Achtervoegsel-ig ik hoor ug maar ik 
schrijf ig en dan de e 

Achtervoegsel lijk

Voorbeeldwoorden:

Koninklijk rijkelijk

Hartelijk zalige

Oostelijke lollige

Aankondigen lelijk

Stoffig openlijk

Weinig kwalijk



Regel:

Ik hoor de ie maar ik schrijf i

Voorbeeldwoorden:

Finale artikel

Idool Afrika

Ivoor hybride

Minimum microfoon

Helikopter file

Pistool video



Regel:

Eerst de komma dan de s

Voorbeeldwoorden:

´s maandags ´s middag

´s ochtends ´s zaterdags

´s zomers ´s woensdags

´s werelds ´s morgens

´s nachts ´s winters

´s zondags ´s avonds



Regel:

Ik hoor de s maar ik schrijf de c

Voorbeeldwoorden:

Cent docent

Centrum chat

Centrifuge chip

Cel coach

circus centers



Regel:

Meervoud en lange klank, y of i aan het 
eind: komma– s behalve bij  ee

Voorbeeldwoorden:

Auto´s eskimo´s

Flamingo´s orka´s

Tosti´s delta´s

Hyena´s dia´s

Farao´s dynamo´s

pagina´s piano´s



Regel:

Ik hoor de tsie maar ik schrijf de tie

Voorbeeldwoorden:

Politie functie

Discriminatie emotie

Auditie justitie

Ovatie taxatie

Vakantie advertentie

Attentie expeditie



Regel:

Ik hoor de k maar ik schrijf de c

Voorbeeldwoorden:

Comité cola

Reactie risico

Cobra calorie

Accu alcohol 

Chic contract

Direct crisis



Regel:

Ik hoor de ies maar ik schrijf de isch

Voorbeeldwoorden:

Tropisch Perzisch

Vulkanisch Russisch

Allergisch romantisch

Chemisch democratisch

Dynamisch atletisch

Arabisch botanisch



Regel:

Ik hoor ks maar ik schrijf de x

Voorbeeldwoorden:

extreem experiment

complex luxe

maxima koolstofdioxide

Texel mixer

examen excuses

dyslexie Luxemburg 



Regel:

Ik hoor sj maar ik schrijf ch

Voorbeeldwoorden:

Chef cheffin

Chic poncho

Brunch chimpansee

Chauffeur charmant

Parachute lunchen

Chili chilisaus



Regel:

Ik hoor de t maar ik schrijf th

Voorbeeldwoorden:

Thee apotheek

Bibliotheek therapie

Thuis theater

Mythe discotheek

Thomas Theo

Thema Thailand



Regel:

Met een streepje op de é

Voorbeeldwoorden:

Café andré

Coupé josé

Paté privé

Saté privétour

René comité

Havencafé hé



Regel:

Ik hoor oo maar ik schrijf eau

Voorbeeldwoorden:

Bureau niveau

Plateau plumeau

Bergplateau cadeau



Regel:

Ik hoor oe maar ik schrijf ou

Voorbeeldwoorden:

Route couveuse

Courgette limousine

Tournee parcours

Coupé journaal

Gouverneur sluiproute

Wandelroute fietsroute



Regel:

Ik hoor zj maar ik schrijf g

Voorbeeldwoorden:

Garage etage

Etalage vitrage

Energie manege

Courgette collage

Asperge logé

Plantage giraffes



Regel:

Ik schrijf de Griekse Y

Voorbeeldwoorden:

Hobby cycloon

Embryo royale

Syrië puppy

Jenny hyena

Sorry yoghurt

Gymles gymnastiek



Regel:

Puntjes op de (….)

Voorbeeldwoorden:

Conciërge onderzeeër

Tweeënzestig maïs

Beïnvloeden maliënkolder 

Reünie creëren

Efficiënt naïef

Venetië hygiëne



Regel:

Ik schrijf air

Voorbeeldwoorden:

Stationair solitair

Miljonair miljardair 
Spectaculair populair

prairie flair

Literaire aurtoritair



Regel:

Met een streepje ertussen -

Voorbeeldwoorden:

Ex-leraar ski-jas

Schade-expert auto-onderdelen 

Astma-aanval tosti-ijzer

Thee-ei zonne-energie

Pistache-ijs bingo-opbrengst

Solo-optreden Nieuw-Zeeland



Regel:

Ik schrijf oir

Voorbeeldwoorden:

Trottoir 

Dressoir

Urinoir

Memoir

reservoir



Regel:

Er zit een E tussen

Voorbeeldwoorden:

Groentebouillon wiegelied

Zorgeloos pissebed

Zonnewijzer elleboog

Apetrots grenzeloos

Reuzeleuk reuzelekker 

Snottebel zonnebril



Regel:

Bij woorden met een ee schrijf ik ën
erachter. bij woorden met een i, schrijf 
ik ën erachter, behalve bij bacteriën, 
koloniën, oliën, poriën en financiën

Voorbeeldwoorden:

Drieën encyclopedieën 

Poriën zeeën

Financiën genieën

Jaloezieën amfibieën 

Chocolaterieën moskeeën

Energieën allergieën



Regel:

Begint met Ad, Sub of Ob 

Voorbeeldwoorden:

Absurd obstakel

subtotaal subcategorie

Advertentie admiraal

Absent adjunct

Administratie obsessie



Werkwoordspelling


