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Wat leer je?
Je leert meer woorden schrijven met s, z, f en v.

> en <, f en =

Woordpakket 2

Luisterwoorden

dansen
kletsen
de heksen
de prinses
het sieraad

bezet
de bezem
de pauze
de ruzie
het zadel

de fabriek
de fotograaf
de frisdrank
de telefoon
het alfabet

behalve 
de oven
de snavel
het servies
het zilver

s/z

Let op!

s/z  f/v

Soms hoor je het verschil tussen s en z en tussen f en v niet goed. Onthoud dan 
hoe je het woord schrijft. Maak een foto van het woord in je hoofd.

Schrijf het woord zoals je het hoort.

1 Luister naar het woord in je hoofd.
2 Hak het woord in klankgroepen.
3 Hoor je aan het begin van het woord of de 

klankgroep /sss/ van de slang die sist?  
Schrijf dan s.

 Hoor je aan het begin van het woord of de 
klankgroep /zzz/ van de bij die zoemt?  
Schrijf dan z.

4 Lees nog een keer na of je het woord goed 
geschreven hebt.

f/v

1 Luister naar het woord in je hoofd.
2 Hak het woord in klankgroepen.
3 Hoor je aan het begin van het woord of de 

klankgroep /fff/ alsof je een kaars uitblaast?  
Schrijf dan f.

 Hoor je aan het begin van het woord of de 
klankgroep /vvv/ en trilt je keel? Schrijf dan v.

4 Lees nog een keer na of je het woord goed 
geschreven hebt.

Voorbeeld
1  Luister naar het woord in je hoofd: dansen.
2  Hak het woord in  

klankgroepen: /dan-sun/.
3  Je hoort /dan-sun/ met  

een /sss/. Je schrijft  
dansen.

                     

Voorbeeld
1  Luister naar het woord in je hoofd: fabriek. 
2  Hak het woord in klankgroepen:  

/faa-briek/.
3  Je hoort /faa-briek/ met een /fff/.  

Je schrijft fabriek.

                              

s/z


