
Open en gesloten lettergreep 
Schrijf de woorden in je schrift 

Opdracht 1: één of twee medeklinkers 

lo….en   p / pp  u….  r / rr 

te….en n / nn  ste….en n / nn 

ka….en n / nn  sta….en r / rr 

la….en n / nn  ra….en m / mm 

stu….en r / rr  mu.…en s / ss 

 

Opdracht 2: schrijf de woorden over in je schrift 

rozen  vegen 

steken boten 

nekken vissen 

matten ruggen 

storen essen 

 

Opdracht 3: zet de woorden op de juiste plaats in de zin 

Schrijf de zinnen in je schrift 

rozen, dozen, buren, tenen, bomen, pennen, lessen, hokken, kassen 

1. De kinderen spelen met de ………………….. . 

2. De verhuizers pakken de …………………. in. 

3. Ik heb in mijn straat leuke ……………………. . 

4. Aan mijn voet heb ik vijf ………………………. . 

5. De docent geeft mij leuke ………………… . 

6. In de winter groeien de bloemen en groente in …………………. . 

7. Er zijn witte, roze, gele, oranje en rode ………………… . 

8. In het bos staan veel ………………………….. . 

9. De dieren zitten in de ………………………… . 

10. In mijn bureau heb ik veel ……………… en potloden om mee te schrijven.

  

 

  

 

 

 



Het antwoordenblad 
 

Opdracht 1: één of twee medeklinkers 

lopen    uren 

tenen   stenen 

kannen  staren 

lanen   ramen 

sturen  mussen 

 

Opdracht 2: schrijf de woorden over 

rozen  vegen 

steken boten 

nekken vissen 

matten ruggen 

storen zessen 

 

Opdracht 3: zet de woorden op de juiste plaats in de zin 

rozen, dozen, buren, tenen, bomen, pennen, lessen, hokken, kassen 

1. De kinderen spelen met de ballen 

2. De verhuizers pakken de dozen in. 

3. Ik heb in mijn straat leuke buren 

4. Aan mijn voet heb ik vijf tenen 

5. De docent geeft mij leuke lessen 

6. In de winter groeien de bloemen en groente in kassen 

7. Er zijn witte, roze, gele, oranje en rode rozen 

8. In het bos staan veel bomen 

9. De dieren zitten in de hokken 

10. In mijn bureau heb ik veel pennen en potloden om mee te schrijven.  

 

 


