
Hakwoord

Speciaal hakwoord

Hakwoord. lk schrijf het woord zoals ik het hoor.

Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Zingwoord. Net als bij ding-dong. flrZingwoord

Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht.
Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

Luchtwoord

Luchtwoord van het versjech-woorden

Plankwoord. Daar mag geen g tussenPlankwoord r

Eer-woord. lk schrijf ee.
Oor-woord. lk schrijf oo.

Eer-oor-eur-woord. lk schrijf ee, oo, euEer-oor-eur-woord

Eur-woord. lk schrijf eu.
Eel-woord. lk schrijf ee.

Aai-ooi-oei-woord. lk hoor de /j/ , maar ik schrijf de i ?Aai-ooi-oei-woord

Eeuw-ieuw-woord. lk denk aan de uEeuw-ieuw-woord

Langermaakwoord. lk hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken
lk hoor of ik d of t moet schrijven.

Langermaakwoord van het eind-b-rijtje, dus langer maken.
lk hoor dat ik b moet schrijven.
eb, heb, web, drab, krab, slab, kwab, rib, schub, schrob, Bob, Job, Rob

Langermaakwoord

Langermaakwoord -b

Korte klank

Tweetekenklank

Medeklinker

verkortKlankgroepelwoord

Lange klank
A-lijst

Klankgroepenwoord.
De klankgroep is [...1

De laatste klank is [...]
Dat is een lange klank.
En dan neem ik een stukje
van de [...] weg.

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

Klankgroepenwoord.
De klankgroep is [...]
De laatste klank is [...]
Dat is een korte klank.
En dan schrijf ik de [...] dubbel

Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Korte klank.
En dan schrijf ik de [...] dubbel

Klankgroepenwoord.
De klankgroep is [...]
De laatste klank is [...]
Dat is een tweetekenklank.
En dan schrijf ik het woord
zoals ik het hoor.

Klankgroep [...]
Laatste klank [...1

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

Klankgroepenwoord.
De klankgroep is [...]
De laatste klank is 1...1

Dat is een medeklinker.
En dan schrijf ik het woord
z'oals ik het hoor.

Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Medeklinker.
En dan schrijf ik het woord
zoals ik het hoor.

Verkleinwoord. Grondwoord is [...] Dat is een lcategorie+regell
Dan fje /ï1e / pje) erachter. lk hoor de /u/, maar ik schrijí de e.

Verkleinwoord met -etje Verkleinwoord met -etje. fcategorie+regel].
lk hoor twee kóer de /u/ , maar ik schrijí de e.

Verkleinwoord

Achtervoegsel -ig. lk hoor /ug/ , maar ik schrijí ig (en dan de e).
Achtervoegsel -lijk. lk hoor /luk/ , maar ik schrijÍ lijk (en dan de e)

Achtervoegsel



Kilowoord

Woord van het
uw-rijtje

Woord van het
gids-rijtje

Woord met
'eren, -enen, -elen

Kilowoord. lk hoor de /ie/ , maar ik schrijf de i

Woord van het uw-rijtje. lk hoor de /uu/, maar ik schrijf de u.
uw, duw, ruw, schuw, sluw, schaduw, waarschuw, zenuw, zwaluw

Woord van het gids-rijtje. lk denk aan de d.
gids, fonds, ginds, loods, reeds, sinds, steeds

lk hoor twee keer de /u/ , maar ik schrijf de e
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Komma-s-woord

Centwoord

Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s.

Centwoord. lk hoor de /s/, maar ik schrijf de c.

Komma-s-meervoud. Meervoud en lange klank aan het eind:
komma-s, behalve bij ee. H'Ët

Kom ma-s-meervoud

Politiewoord. lk hoor /tsie/ , maar ik schrijf tie.Politiewoord
I

Colawoord. lk hoor de /k/ , maar ik schrijf de c. ,íËColawoord

Tropisch-woord. lk hoor /ies/ , maar ik schrijf ischTropisch-woord

ei. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
ij. Staat niet op de ei-plaat, dus lange

Ei-ij

au. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
ou. Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou

idu-ou

Samenstelling.
1 " woord: [woord+categorie+regel]
2" woord: lwoord+categorie+regel]

Samenstelling

Luchtwoord
van het versje

Sippe Simon heeft weer pech.
Ach, het is zo'n lekker joch.
Draait zich om en, och, niet huilen
Sippe Simon, lach nou toch.

Simon roept, na eerst wat kuchen
'Kijk dan, ik ben goochelaar!'
Maar helaas het wordt een chaos,
zijn techniek is toch niet klaar.

Eindelijk, Simon staat te juichen,
heel zijn lichaam jubelt mee.
Hij roept: 'kachel!', er klinkt: 'kachel!'
door de echo zijn het er twee.
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