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1. hoor  je h? teken er een kring  rond.   
  

                            
 
 

2. hoor  je h, schrijf  h. ken je nog andere klanken? 

                                                                                                                                                             

                
                     

                                                                                  

                           
 

3. lees  je dit?  

Õh#e=eCsñ ÿ Õh$u$u(r- ÿ Õh$u&n- ÿ Õh$u$u(r- ÿ Õh#e=e@n- ÿ Õh$i#eBr- ÿ Õh#e@m- ÿ Õh$u*t£ ÿ Õh#e=eDt£ ÿ Õh!a!a*t£ ÿ Õh$u&p{ ÿ Õh$u&n- ÿ Õh'ohogp{ 

Õh#e=eDt£ ÿ Õh#e>u&p{ ÿ Õh!a&p{ ÿ Õh'ocl- ÿ Õh$u$i"l- ÿ Õh'ohoir- ÿ Õh#e@n- ÿ Õh!a&p{ ÿ Õh$i&p{ ÿ Õh'ogp{ ÿ Õh!a!a"l- ÿ Õh!a"l- ÿ Õh'ocl- ÿ Õh$u&p{ÿ 

h   Õh-ÿ 1  
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4. teken  twee woorden met h

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

hier  ham  huil  haall

6. lees  dit. onderstreep de h.  schrijf de woorden met 
h op.

œi)sñ Õh#eDt£ Õh$u$i)sñ —v.a&n- Õh!a!a)sñ Ãd$i*t£ Õh'ocl- Õh$i#eBr-? ÿ ÿ ÿÿ

h Ã  Õh- 2  

4. teken  twee woorden met h

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

hier  ham  huil  haall

6. lees  dit. onderstreep de h.  schrijf de woorden met 
h op.

œi)sñ Õh#eDt£ Õh$u$i)sñ —v.a&n- Õh!a!a)sñ Ãd$i*t£ Õh'ocl- Õh$i#eBr-? ÿ ÿ ÿÿ

h Ã  Õh- 2  
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7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

haas is in haar hol.
hen en haan in hun hut.
en poes? in het huis van hem.

waar is hen? 

is poes in het hol? 

wie woont met twee? 

8.trek een kring  rond de woorden met een h. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
h ee n p ee r
v o s m v t
h ui l h eu p
h i p oe ui l
b aa n h aa l
h oo p v aa r

h Ã  Õh- 3  

1. hoor  je k? teken er een kring  rond. 

2. hoor  je k, schrijf k. ken je nog andere klanken?

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

k Ã  Õk- ÿ4  
1. hoor  je k? teken er een kring  rond. 

2. hoor  je k, schrijf k. ken je nog andere klanken?

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

k Ã  Õk- ÿ4  115
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1. hoor  je k? teken er een kring  rond. 

2. hoor  je k, schrijf k. ken je nog andere klanken?

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

k Ã  Õk- ÿ4  

1. hoor  je k? teken er een kring  rond. 

2. hoor  je k, schrijf k. ken je nog andere klanken?

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

k Ã  Õk- ÿ4  

3. lees  je dit? 

ohock- ÿ Õk$i&n- ÿ Õk'ode<l- ÿ ’töi"k- ÿ —w0e=e<k- ÿ ◊z§a!a"k- ÿ ”r'ock- ÿ Õk!a!a"l- ÿ Õk!a!a*t£ ÿ ’töi"k- ÿ ’tóa!a"k- ÿ

Õb1u$i"k- ÿ Õl'ohock- ÿ Õb4ock- ÿ Õb0e>u"k- ÿ Õh'ode<k- ÿ Õh'ock- ÿ Õl!a"k- ÿ —pru$i"k- ÿ Õl#e>u"k- ÿ Ãd'ode<k- ÿ ÿ 

Ãd$u$i"k- ÿ —w.a!a"k- ÿ —w4ock- ÿ Ãd'ock- ÿ Ãd!a"k- ÿ Õl'ock- ÿ Õb.a"k- ÿ Õh$i"k- ÿ Õb4ock- ÿ Õk$i#eBr- ÿ Õk'ogm-ÿ 

4. teken  2 woorden met k

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

reuk boek  kaak  buik

k   Õk- ÿ5  
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3. lees  je dit? 

ohock- ÿ Õk$i&n- ÿ Õk'ode<l- ÿ ’töi"k- ÿ —w0e=e<k- ÿ ◊z§a!a"k- ÿ ”r'ock- ÿ Õk!a!a"l- ÿ Õk!a!a*t£ ÿ ’töi"k- ÿ ’tóa!a"k- ÿ

Õb1u$i"k- ÿ Õl'ohock- ÿ Õb4ock- ÿ Õb0e>u"k- ÿ Õh'ode<k- ÿ Õh'ock- ÿ Õl!a"k- ÿ —pru$i"k- ÿ Õl#e>u"k- ÿ Ãd'ode<k- ÿ ÿ 

Ãd$u$i"k- ÿ —w.a!a"k- ÿ —w4ock- ÿ Ãd'ock- ÿ Ãd!a"k- ÿ Õl'ock- ÿ Õb.a"k- ÿ Õh$i"k- ÿ Õb4ock- ÿ Õk$i#eBr- ÿ Õk'ogm-ÿ 

4. teken  2 woorden met k

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

reuk boek  kaak  buik

k   Õk- ÿ5  

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 
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6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

8.trek een kring  rond de woorden met een k. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
k ou s w ou c
l k a p a l
z oe k k oo r
k eu s s o k
w ie o w aa k
b e k h ee r

1. hoor  je j? teken er een kring  rond. 

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

j          –ja ÿ7  

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

6. lees  dit. onderstreep de k.  schrijf  woorden met k 
op.

d!a*t£ œi)sñ Õl#e>u"k-! ÿ Ãd#eG Õk!a*t£ Õl$i"k*t£ Ãd#eG Õb4ock- “ogp{ Ãd#eG Õk'ogp{.ÿ ÿ

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 
de kok kookt met de kaas.
wat ruik ik? de muis in de kier ziet de kaas.
hop, de kaas in de keel van de muis.
hop, de muis in de keel van de kat!

wie kookt met kaas? 

wie ruikt kaas? 

wie eet de muis? 

k   Õk- ÿ ÿ6 ÿ 

8.trek een kring  rond de woorden met een k. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
k ou s w ou c
l k a p a l
z oe k k oo r
k eu s s o k
w ie o w aa k
b e k h ee r

1. hoor  je j? teken er een kring  rond. 

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

j          –ja ÿ7  
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8.trek een kring  rond de woorden met een k. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
k ou s w ou c
l k a p a l
z oe k k oo r
k eu s s o k
w ie o w aa k
b e k h ee r

1. hoor  je j? teken er een kring  rond. 

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

j          –ja ÿ7  

2. vind  je woorden met j? Schrijf  ze op, met een 
komma tussen elk woord. 

3. lees  je dit? 

–j[oeu- ÿ –jXi&p{ ÿ –j[ojsñ ÿ –j[ock- ÿ –jWe>u"k- ÿ –jUa)sñ ÿ –jUa!a(r- ÿ –jUa"k- ÿ –j[ode<l- ÿ —poa"k- ÿ —pri#e<k- ÿ –jWeG ÿ Õb1u$i"k-
 ÿ Õh!a"k- ÿ Õk$i"k-  Õb1u$i"k- ÿ Õh!a"k- ÿ Õk$i"k- ÿ Õk'ohojsñ ÿ –j[oeu- ÿ ÿ Õk$u)sñ ÿ Õk$i#e@m-
 ÿ Õk'okt£ ÿ Õk'ohogp{ ÿ Õk!a*t£ ÿ

4. teken  2 woorden met j

j         –ja ÿ8  
121



2. vind  je woorden met j? Schrijf  ze op, met een 
komma tussen elk woord. 

3. lees  je dit? 

–j[oeu- ÿ –jXi&p{ ÿ –j[ojsñ ÿ –j[ock- ÿ –jWe>u"k- ÿ –jUa)sñ ÿ –jUa!a(r- ÿ –jUa"k- ÿ –j[ode<l- ÿ —poa"k- ÿ —pri#e<k- ÿ –jWeG ÿ Õb1u$i"k-
 ÿ Õh!a"k- ÿ Õk$i"k-  Õb1u$i"k- ÿ Õh!a"k- ÿ Õk$i"k- ÿ Õk'ohojsñ ÿ –j[oeu- ÿ ÿ Õk$u)sñ ÿ Õk$i#e@m-
 ÿ Õk'okt£ ÿ Õk'ohogp{ ÿ Õk!a*t£ ÿ

4. teken  2 woorden met j

j         –ja ÿ8  

2. vind  je woorden met j? Schrijf  ze op, met een 
komma tussen elk woord. 

3. lees  je dit? 

–j[oeu- ÿ –jXi&p{ ÿ –j[ojsñ ÿ –j[ock- ÿ –jWe>u"k- ÿ –jUa)sñ ÿ –jUa!a(r- ÿ –jUa"k- ÿ –j[ode<l- ÿ —poa"k- ÿ —pri#e<k- ÿ –jWeG ÿ Õb1u$i"k-
 ÿ Õh!a"k- ÿ Õk$i"k-  Õb1u$i"k- ÿ Õh!a"k- ÿ Õk$i"k- ÿ Õk'ohojsñ ÿ –j[oeu- ÿ ÿ Õk$u)sñ ÿ Õk$i#e@m-
 ÿ Õk'okt£ ÿ Õk'ohogp{ ÿ Õk!a*t£ ÿ

4. teken  2 woorden met j

j         –ja ÿ8  

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

jok jeuk  jaar  jou

beuk

zou

6. lees  dit. onderstreep de j.  schrijf  woorden met j 
op.

œi)sñ Ãd$i*t£ –jWeG –jUa)sñ,ÿ –j[ojsñ? ÿ –jUa- “ocfT —n#e=eG ÿ? ÿ 

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

de beer is van bas.

j –ja ÿ9  

5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

jok jeuk  jaar  jou

beuk

zou

6. lees  dit. onderstreep de j.  schrijf  woorden met j 
op.

œi)sñ Ãd$i*t£ –jWeG –jUa)sñ,ÿ –j[ojsñ? ÿ –jUa- “ocfT —n#e=eG ÿ? ÿ 

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

de beer is van bas.

j –ja ÿ9  
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5. schrijf het rijmwoord. kies uit deze woorden: 

jok jeuk  jaar  jou

beuk

zou

6. lees  dit. onderstreep de j.  schrijf  woorden met j 
op.

œi)sñ Ãd$i*t£ –jWeG –jUa)sñ,ÿ –j[ojsñ? ÿ –jUa- “ocfT —n#e=eG ÿ? ÿ 

7. lees  dit.  schrijf het antwoord op. 

de beer is van bas.

j –ja ÿ9  

de pop is van jos. de bal ook. 
de tol is van jou, nel. 

van wie is de tol? 

wat is van jos? 

8.trek een kring  rond de woorden met een j. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
j e b oe k v
m ou w k oe l
j ou ui w ee k
j aa r b e s
j i p j a n
j eu k j a s

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

Õh- Õk- –ja ÿ1ÿ0  

de beer is van bas.
de pop is van jos. de bal ook.
de tol is van jou, nel. 
de pop is van jos. de bal ook. 
de tol is van jou, nel. 

van wie is de tol? 

wat is van jos? 

8.trek een kring  rond de woorden met een j. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
j e b oe k v
m ou w k oe l
j ou ui w ee k
j aa r b e s
j i p j a n
j eu k j a s

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

Õh- Õk- –ja ÿ1ÿ0  

de pop is van jos. de bal ook. 
de tol is van jou, nel. 

van wie is de tol? 

wat is van jos? 

8.trek een kring  rond de woorden met een j. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
j e b oe k v
m ou w k oe l
j ou ui w ee k
j aa r b e s
j i p j a n
j eu k j a s

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

Õh- Õk- –ja ÿ1ÿ0  
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de pop is van jos. de bal ook. 
de tol is van jou, nel. 

van wie is de tol? 

wat is van jos? 

8.trek een kring  rond de woorden met een j. schrijf 
ze op, met een komma tussen. 
j e b oe k v
m ou w k oe l
j ou ui w ee k
j aa r b e s
j i p j a n
j eu k j a s

Lees je nog andere woorden? schrijf ze op.

Õh- Õk- –ja ÿ1ÿ0  

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik

ÿ 1. schrijf  dit woord zelf 

2. kies de juiste klank.  schrijf  het woord op. 

 a of aa u of uu

luik keek

hoop hoe

koel huur

jou mik
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