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Hoorwoorden
 
Je schrijft het 
woord zoals je 
het hoort

pikt
kraan
struik
trui
stuk
knoop
worst
krant
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Net als woorden

stomme e

     u        e ?
Je hoort een u maar schrijft een e

Net als in:  
   suiker
   deksel
   kinderen
   mazelen
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Regelwoorden

 
Zo werkt                  de Klinkerknipper:

‘Ik hoor een lange klank 
aan het eind, er is één 
teken dat verdwijnt’.
Hier werkt de  
Klinkerknipper.

Maar hoor ik na de lange 
klank 2 verschillende 
medeklinkers, dan schrijf 
ik gewoon wat ik hoor!

ee

ma - ken
   e -  ten
  lo  - pen 
   u  - ren

taar - ten
bee l - den
troos - ten
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Weetwoorden

th

t h ee

Je hoort de h niet, 
maar je moet hem wel schrijven.

De belangrijkste woorden met th :
apotheek   Theo
bibliotheek   thermometer
methode   Thomas
sympathiek    thuis
theater    videotheek
thee    
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Met de Spellingchecker doen leerlingen eenvoudig en doeltreffend kennis en 
ervaring op in het toepassen van de spellingregels. 
Ze leren spellingsmoeilijkheden herkennen en zoeken via een stappenplan de juiste 
spellingstrategie. Deze werkwijze stimuleert het spellingbewustzijn. 
De Spellingchecker wordt gebruikt als basis om de spellingregels aan te leren, maar 
ook als naslagwerk bij het schrijven en corrigeren van eigen teksten en dictee.

Alle  Spellingchecker  materialen! 

Klanksymbolen 
op blokjes

Steunkaarten met de spellingafspraken gebundeld in een waaier

Werkboekjes met spellingsopdrachten en leesteksten 

Behandelmap ruim 400 pagina’s (!) om spellingscategorieën te oefenen Handleiding 

Spellingchecker 

leert het kind 
planmatig en 
systematisch 

werken. 

Lees meer op 
www.eduforce.nl 

h      oe      d           je

-je

Spellingchecker




