
Oefenblad Lettergrepen 
 
Een woord bestaat uit letters en lettergrepen. 
T    is een letter. 
Ta-fel    heeft 2 lettergrepen. 
Ta-fel-poot  heeft 3 lettergrepen. 
 
Als een lettergreep eindigt op één a-e-o-u-i (klinker) noemen we dat een open 
lettergreep, dus zoals bij ta-fel en e-ten en mo-tor en mu-ren en si-nas.  
We spreken de klinker dan lang uit. 
 
Als een lettergreep eindigt op een andere letter (medeklinker), dan noemen we 
dat een gesloten lettergreep, bijvoorbeeld pen-nen, das-sen, zit-ten.  
We moeten dan 2 dezelfde medeklinkers schrijven: één aan het eind van de 
lettergreep en één aan het begin van de nieuwe lettergreep. 
 
Verdeel de volgende woorden in lettergrepen. 
Voorbeeld:   tassen tas - sen 
 
1 mensen ________________________ 
 
2 zonnen ________________________ 
 
3 kratten ________________________ 
 
4 leggen ________________________ 
 
5 jurken ________________________ 
 
Schrijf het in je schrift. 
 

 
 

 
Kijk nog eens goed naar de volgende voorbeelden. 
 
raam  ra-men    dam  dam-men 
loop  lo-pen    dop  dop-pen 
kaal  ka-le     val  val-len 
rood  rode     pot  pot-ten 
geel  ge-le     bel  bel-len 
muur  mu-ren    mus  mus-sen 
 

 

 

 

 

Maak een foto van wat je opgeschreven hebt en deel het in je 

appgroep van de Alsare academie 

 

 

 



Is het woord goed of fout geschreven? 
1 ka-ten (kat)  _______________     
 
2 fle-sen (fles)  _______________      
 
3 bus-sen (bus) _______________ 
 
4 be-ren (beer) _______________ 
 
5 vi-sen (vis)  _______________ 
 
Probeer de woorden nu zelf in lettergrepen te verdelen. Schrijf het in je 
schrift. 
1 jurken  ________________ 
 
2 jassen  ________________ 
 
3 boeken  ________________ 
 
4 meten  ________________ 
 
5 oren  ________________ 
 
En nu nog een paar. 
1 pruimen  _______________________________ 
 
2 kersen  _______________________________ 
 
3 winkelen  _______________________________ 
 
4 supermarkten _______________________________ 
 
5 boodschappen _______________________________ 
 
6 dragen  _______________________________ 
 
7 tassen  _______________________________ 
 
8 groenten  _______________________________ 
 
9 kopen  _______________________________ 
 
10 koken   _______________________________ 
  



 

De antwoorden oefenblad Lettergrepen 

Verdeel de volgende woorden in lettergrepen. 
Voorbeeld:   tassen tas - sen 
 
1 mensen men-sen 
2 zonnen zon-nen 
3 kratten krat-ten 
4 leggen leg-gen 
5 jurken jur-ken 
 
Is het woord goed of fout geschreven? 
1 ka-ten (kat)  fout   
2 fle-sen (fles)  fout     
3 bus-sen (bus) goed 
4 be-ren (beer) goed 
5 vi-sen (vis)  fout 
 
Probeer het nu zelf in lettergrepen verdelen. 
6 jurken  jur-ken 
7 jassen  jas-sen 
8 boeken  boe-ken 
9 meten  me-ten 
10 oren  o-ren 
 
En nu nog een paar. 
1 pruimen  prui-men 
2 kersen  ker-sen 
3 winkelen  win-ke-len 
4 supermarkten su-per-mark-ten 
5 boodschappen bood-schap-pen 
6 dragen  dra-gen 
7 tassen  tas-sen 
8 groenten  groen-ten 
9 kopen  ko-pen 
10 koken   ko-ken 
 


