
Beste ouders, 

Hierbij een beetje uitleg over een heel belangrijke spellingsregel: verenkelen en verdubbelen. 

Misschien zijn er een aantal dingen belangrijk om als ouder te weten. 
Indien u nog vragen heeft, mag u gerust langskomen  
Met vriendelijke groeten,  
Juf Nele 
 
1) klankgroepen = ik klap het woord in deeltjes 
U en ik hebben op school geleerd om te splitsen in lettergrepen. Bijvoorbeeld: men-sen, bo-men,  
bom-men, pad-den-stoel 
Jullie kinderen leren om te splitsen in klankgroepen (klappen), wat soms gelijklopend is met wat wij ooit 
leerden: men-sen, bo-men. Maar soms ook verschillend: bo-mmen! pa-dden-stoel! 
Dit is belangrijk omdat de kinderen bij de eerste stap moeten luisteren naar het einde (de laatste letter) 
van de klankgroep. 
 
2) De soorten klanken 

• KORTE KLANKEN = a, e, i, o, u (die krijgen bij ons het kleurtje groen) 

• LANGE KLANKEN  = aa, ee, oo, uu (die krijgen bij ons het kleurtje rood) 

• ANDERE KLANKEN = al de rest  (geen kleur)                                                                                                                            
(b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z, eu, ui, ie, ei, ij, ou, au, aai, ooi, oei, eeuw, ieuw, doffe e) 

 
3) Hoe leg ik het verschil uit tussen een klinker en een medeklinker? 
Klinkers (en ook tweeklanken) kun je roepen: a, e, i, o, u, aa, ee, oo, uu, ui, ei, ij, ….. 
Medeklinkers kun je niet roepen: b (zeg niet bee!), k (zeg niet kaa!), ….  

 



 
 
 
We leren in het derde leerjaar (WP9) dat er ook uitzonderingen op deze regel zijn: BANAANWOORDEN  
Ze worden vaak met een a geschreven en zijn uit een andere taal afkomstig. We horen dus een korte a en 
mogen toch de regel van verdubbelen niet toepassen. We moeten deze woorden onthouden.  
 
Banaan, tabak, kanaal, kapot, natuur, agent,  
paleis, papa, mama, tapijt, kabouter, lawaai,  
papier, avontuur, kalender, manier, kajuit, 
kanon, familie, raket, jaloers 


