
Drie lessen per week
Op verzoek van scholen is iedere week een derde (herhalings)-
les opgenomen, waarin eerder behandelde spellingcatego-
rieën aan de orde komen. Alleen voor groep 4a geldt dat er 
in de eerste weken nog geen herhalingslessen zijn; er kan 
dan nog weinig herhaald worden en er moet, met het oog 
op Cito M4, veel leerstof worden aangeboden. Omdat de 
derde les steeds een herhalingsles is, leent hij zich uitstekend 
voor zelfstandig werken in een weektaak-uur. 

TIP! 
Wie gewend is aan twee lessen per week en dat graag 
zo wil houden, kan de herhalingslessen opsparen voor 
een breekweek. Spelling in beeld biedt materiaal voor 
32 schoolweken. Er is dus altijd voldoende ruimte!

Rijkere Leerkrachtassistent
De Leerkrachtassistent biedt u vele mogelijkheden om de 
lessen naar eigen inzicht te verrijken en te kleuren. De korte 
animaties bij de verschillende instructies ondersteunen de 
uitleg op de uitlegkaarten. Bij elke spellingcategorie hoort 
een kort uitlegfilmpje, dat u tijdens de instructie kunt laten 
zien. Leerlingen die moeite met spelling hebben, kunnen 
deze uitlegfilmpjes daarna nog meerdere keren op de com-
puter bekijken.

Citotoets
Spelling in beeld editie 2 biedt de categorieën uit de Cito-
toetsen op zijn laatst in het halfjaar voorafgaand aan de 
toets aan. Zo weet u zeker dat u alles op tijd behandelt.  

Referentieniveaus
In Spelling in beeld editie 2 staat in de handleiding aange-
geven bij welk referentieniveau de leerstof van de les past. 
Daarbij volgt de methode de leerstofindeling die in de SLO-
publicatie ‘Leerstoflijnen begrippenlijst en taalverzorging 
beschreven’ staat: 1F, 1S/2F, 2S/3F.
De dobbelstenen in het werkboek geven het niveau van de 
opdrachten in relatie tot de lesdoelstelling aan: 
•  één dobbelsteen: basisopdrachten, op weg naar referen-

tieniveau 1F en 1S/2F
•  twee dobbelstenen: op weg naar referentieniveau 1F, 

1S/2F en beperkt 2S/3F
•  drie dobbelstenen: op weg naar referentieniveau 1F, 

1S/2F en uitgebreider 2S/3F

Plusopdrachten
De laatste opdracht van de lesfase ‘Aan de slag’ is steeds 
een plusopdracht. De opdracht past bij de lesdoelstelling, 
maar kent vaak een wat hoger abstractieniveau. Om de 
lesdoelstelling te halen, is het niet noodzakelijk om deze 
opdracht te maken. Daarom is het niet bezwaarlijk als niet 
alle leerlingen eraan toekomen om de plusopdracht (goed) 
te maken.

Categorieën meer geclusterd
In Spelling in beeld editie 2 zijn de verschillende spelling-
categorieën meer geclusterd. Hierdoor sluit de leerstof 
logischer aan op leerstof van voorgaande jaren. Op de uit-
legkaarten wordt ook vaker naar eerdere leerstof verwezen. 
Daardoor kunt u tijdens de instructiemomenten laten zien 
hoe nieuwe leerstof op eerdere kennis voortbouwt. 
Dat maakt spelling ook voor de leerlingen overzichtelijker. 

Spelling in beeld editie 2 – 
vernieuwingen ten opzichte van editie 1

Terugkijken
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Het woord maximaal betekent: hoogstens, meer mag niet.maximaal betekent: hoogstens, meer mag niet.maximaal
Bedenk twee regels waarin dat woord voorkomt: bestaande regels (bijvoorbeeld 
verkeersregels of schoolregels) of regels die jij zelf wel handig zou vinden. 
Teken ernaast een bord dat bij de regel past.

1.  1.  

2.  

  

mixer
blixem

verkeerseksamen
extra



 

 



 



 

 



 



 

 



 



 

 



 

Animatie bij instructie, groep 6

Plusopdracht, groep 7Plusopdracht, groep 7

Animatie bij instructie, groep 6
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R5

groep 8

regelwoorden

de paade paardenden
de paar-den

de molen 
de mo-len

oll
ol-l

woorden met meer lettergrepen; afbreekregels

Klankgroepen hoor je, lettergrepen hoor je, lettergrepen hoor schrijf je.schrijf je.schrijf
Hoor je aan het eind van de klankgroep een medeklinker, een medeklinker, een medeklinker tweetekenklinker of een tweetekenklinker of een tweetekenklinker
stomme e? Dan schrijf je wat je hoort.
Hoor je daar een lange klinker? Dan schrijf je één klinker: lange klinker? Dan schrijf je één klinker: lange klinker a, e, o of u.
Hoor je daar een korte klinker? Dan schrijf je na de korte klinker korte klinker? Dan schrijf je na de korte klinker korte klinker twee dezelfde medeklinkers. 

mo len = m len = m len = molen (open lettergreep) m) mol len = men = mollen (gesloten lettergreep)

Teksten zien er netter uit als je weinig woorden afbreekt. Moet je een woord afbreken? 
Doe dat dan:
- tussen de delen van een samenstelling: vuurvuur-rood, achterachter-uit, dorps-plein-plein-
- na een voorvoegsel: ont-dekken, ad-vies
- voor een achtervoegsel dat met een medeklinker begint: lees-baar, baar, baar voed-sel
- bij verkleinwoorden na het grondwoord: boot-je-je- , kind-je-je- , idee-tje
- tussen lettergrepen mo-len, mol-len, be-slis-sen, mees-terter-lijk, te-rug
(en dan: tussen n g n k ch - - -

Let op!
- Zorg ervoor dat er niet één losse letter op een regel staat: niet: - -
- Na een afbreekstreepje is een trema niet meer nodig: -

(en dan: tussen n en g of tussen n en k en vóór ch: vin-ger, ger, ger kron-kel, goo-chelaar)chelaar)chelaar

- Zorg ervoor dat er niet één losse letter op een regel staat: niet:
- Na een afbreekstreepje is een trema niet meer nodig: aan het eind van de 

lettergreep staat een 
tweetekenklinker of tweetekenklinker of tweetekenklinker stomme e

open lettergreep:
aan het eind van de lettergreep 

staat een klinker

gesloten lettergreep: 
aan het eind van de lettergreep 

staat een medeklinker

verl
de bed
het sl
verh
ber

verdw
verk

n

g
b

op
stemp

de kind
het spell

iezen
oeling
euteltje
uizen
eiken
ijnen
ouden
auwelijks

eduldig
eslissen
enen
elen
eren
etje

de r
de verh
de vulk

de st
gen

r
de m
verb

de pers
de m
de r

de
het k
de pl
het l
het l
de t

br

amen
alen
anen
enen
ezen
egelen
olen
oden
onen
uren
uzie

agent
anaal
aneet
awaai
oket
omaat
utaal

de b
het st

de vriend
de m
misl

de wa
de ke

mi
de wo

ru
de paa
de mee
de vrie
het oo

duu
woe

het ei
flui

akker
emmetje
innen
ollen
ukken

ndeling
lder
nder
lken
sten
rden
ster
nden
sten
rder
ste
nde
steren

Uitlegkaart R5, groep 8Uitlegkaart R5, groep 8

Lesorganisatie en -indeling, groep 5

Bijvoorbeeld: Cat. R4 gaat over meervouden. In groep 4 
over meervouden op ~en, in groep 5 komen daar meer-
vouden op ~ven en ~zen bij, in groep 6 meervouden op ’s. 
In editie 1 waren dat allemaal verschillende categorienum-
mers. Nu is wat logisch bij elkaar past, ook ondergebracht 
bij hetzelfde categorienummer.

De uitleg over open en gesloten lettergrepen staat in groep 
4, 5 en 6 op drie uitlegkaarten: R5-a, R5-b en R5-c. Later 
schuift dat in elkaar: in groep 7 en 8 is er nog maar één 
kaart R5 voor de kwestie open/ gesloten lettergrepen.

Ook zijn kaarten met een bepaalde tegenstelling geclusterd.  
In editie 1 hadden woorden met ei en woorden met ij elk 
een eigen categorienummer; in editie 2 horen ze beide bij 
O1: woorden met ei en ij.

Weetwoorden heten nu onthoudwoorden
Spelling in beeld editie 1 werkt met klankwoorden, regel-
woorden, weetwoorden en werkwoorden. In editie 2 
spreken we over klankwoorden, regelwoorden, onthoud-
woorden en werkwoorden. Weetwoorden heten nu ont-
houdwoorden, omdat leerlingen het begrip ‘weten’ vaak 
ook gebruiken bij klank- en regelwoorden. 
Bij klankwoorden gaat het om de klank, bij regelwoorden 
moet je een regel toepassen, en sommige woorden moet 
je gewoon onthouden. Dit maakt de indeling logischer, wat
vooral ook belangrijk is voor leerlingen die moeite met 
spelling hebben. Bijkomend voordeel is ook dat de dubbele 
W van werkwoorden (WW) is verdwenen: de kaarten heten 
nu K-, R-, O- en W-kaarten. 

Categoriepicto’s
Op de uitlegkaarten van Spelling in beeld editie 2 staat bij 
de meeste categorieën een basiswoord en een afbeelding 
daarvan. Bijvoorbeeld: een woord met ‘eeuw’ schrijf je 
net als ‘leeuw’. 

Organisatieschema’s
In de handleiding staat bij iedere les een organisatieschema,
gericht op een gedifferentieerde aanpak van Aanpak 1-, 
Aanpak 2- en Aanpak 3-leerlingen. Daarbij is Aanpak 3 
gericht op leerlingen die in staat zijn zelfstandig doelen te 
bereiken, Aanpak 2 op leerlingen die na een basisinstruc-
tie zelfstandig kunnen werken en Aanpak 1 op leerlingen 
die na een basisinstructie behoefte hebben aan verlengde 
instructie en directe feedback tijdens de verwerking. Die 
aanpakken kennen veel leerlingen al uit de Zwijsen-metho-
den Veilig leren lezen en Estafette. 

INFO
Het organisatieschema is een suggestie: u kunt er 
ook voor kiezen om alle leerlingen zelfstandig te 
laten leren of om alle leerlingen ook in de fase 
‘Aan de slag’ met directe feedback te begeleiden.

GROEP 5

BLOK

LES

BLOK 7  CULTUUR  LES 5

LesorganisatieLesorganisatie
Aanpak 3 Aanpak 2 Aanpak 1 

Wat ga je leren? doel bespreken en taakinstructie

Op verkenning
1

opdrachten
maken en 

uitleg lezen

introductie en uitleg
Uitleg

2

Aan de slag
3 4 5 6 7 8

opdrachten
maken

verlengde 
instructie en 

feedback

opdrachten
maken

Terugkijken
9

opdracht maken

les(doel) evalueren

Werkvormen:  begeleid  zelfstandig (individueel/samenwerkend)

Lesactiviteiten

Wat ga je leren? Doel bespreken en taakinstructie.

Op verkenning
1   In een tekst de c’s die als /k/ klinken en de c’s die als /s/ klinken, kleuren 

met twee kleuren; de aantallen opschrijven.

Uitleg
2   Uitleg over onthoudwoorden waarin de klank /k/ geschreven wordt als c.

Aan de slag
3   Woorden van de week bij afbeeldingen opschrijven en in zinnen invullen.
4   In samenstellingen de woorddelen omcirkelen waarin de c als /k/ klinkt.
5   Bij een drietal omschrijvingen steeds een woord van de week schrijven.
6   Bij afbeeldingen steeds de goede samenstelling van een onthoudwoord met 

c schrijven.
7   Woorden in zinnen afmaken met c of k.
8 Met gegeven letters goede onthoudwoorden met c vormen. 

Terugkijken
9   Aangeven welke uitspraken over woorden met één of twee c’s kloppen.

Klaar? Extra stof kiezen.

Basisstof

Op het digibord

Extra stof

Spelling in beeld editie 2 – vernieuwingen ten opzichte van editie 1
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Didactische achtergrond
In de handleiding vindt u bij iedere les de didactische achter-
grond van de leerstof die aan de orde is. Er wordt daarin een
link gelegd met andere leerstof uit dezelfde spellingcategorie. 
U krijgt ook adviezen en aandachtspunten bij elke les. 

Tips voor tussendoor
In de handleiding staan bij de herhalingslessen 3, 6 en 9 van 
elke blok steeds ‘Tips voor tussendoor’: speelse werkvormen
om de leerstof van die week op een andere manier aan de 
orde te laten komen. Het gaat daarbij vaak om korte spel-
letjes die een minuut of 5 à 10 in beslag nemen, bestemd 
voor de hele klas. Ze zijn bijvoorbeeld uit te voeren tussen 
twee activiteiten in, aan het eind van een lesdag of in af-
wachting van een pauze.  

Extra dictees 
Net als in Spelling in beeld editie 1 is naast een controle-
dictee aan het eind van ieder blok een facultatief (signaal-)
dictee opgenomen. Wanneer de resultaten van dit dictee 
bij meerdere leerlingen tegenvallen, adviseren wij om in 
de herhalingsles over de leerstof van het blok (nu les 8) te 
kiezen voor begeleid leren. In editie 2 zijn er na les 3 en les 
6 nóg twee facultatieve weekdictees opgenomen, vooral 
bedoeld voor leerkrachten die direct na een week willen 
weten of het aanbieden en verwerken van leerstof geleid 
heeft tot (voorlopige) beheersing.

NB: Na les 9 is er geen apart dictee over de woorden van 
de derde week. Alleen in les 7 zijn nog nieuwe woorden 
aangeboden, die in het signaaldictee en het controledictee 
aan het eind van het blok aan bod komen.  

Meer kleur
De materialen van Spelling in beeld 
editie 2 zijn kleurrijker dan die van 
editie 1. Moderne druktechnieken 
maken het mogelijk om dat te doen 
zonder substantiële kostenstijging. 
Door het kleurgebruik ogen de werk-
boeken aantrekkelijker, maar tegelijk 
ook rustiger dan de werkboeken van 
editie 1. 

Uitlegkaarten: meer woorden
Op de uitlegkaarten van Spelling in beeld editie 1 staan 
de voorbeeldwoorden in een kolom naast de uitleg over de 
categorie. In Spelling in beeld editie 2 bestaat een uitlegkaart 
steeds uit twee pagina’s: een uitlegpagina en een woorden-
pagina eronder. De woorden op de uitlegpagina zijn zo 
geordend, dat de letters waar het bij die categorie om gaat, 
gekleurd zijn en onder elkaar staan. 

Onthoudwoorden: aantallen woorden
Spelling in beeld editie 1 biedt per les in groep 4, 5 en 6 
steeds zes en in groep 7 en 8 steeds acht weetwoorden aan. 
In editie 2 zijn het er meer: in groep 4 acht woorden per 
les, vanaf groep 5 steeds twaalf woorden per les. 

BLOK 1  OMGEVING  LES 1  WOORDENSCHAT

Op verkenning

Uitleg

Aan de slag
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1

2

u

3

4

Wat ga je leren?  Je leert wat Je leert wat klankgroepen en lettergrepenlettergrepen zijn.

BLOK
6

LES
4        

Bij de naam /Ar/ /jan/ hoor je twee stukjes.
Bij de naam /Mar/ /jo/ /lein/ hoor je drie stukjes.
Wat doen Arjan en Marjolein op school?
Zeg de woorden in de hokjes zachtjes voor jezelf.
Kleur de woorden met twee stukjes blauw.
Kleur de woorden met drie stukjes geel.

Je kunt lange woorden in stukjes verdelen.
De stukjes van gesproken woorden heten klankgroepen.
De stukjes van geschreven woorden heten lettergrepen.
Lees nu uitlegkaart T5.

Zeg ieder woord zachtjes voor jezelf.
Hoeveel klankgroepen hoor je?
Kies uit: 1 – 2 – 3.

Deze woorden zijn verdeeld in lettergrepen.
Schrijf elk woord als één woord op. 

vliegeren 333 vinden  pauw  suiker  begrijpen  
eindelijk naast wortel  spiegel  struikelen  

tekenen schommelen knutselenlezen rennen bouwen

voe ten wan de len

ver lie zen

op rui men

hon den

rui ken

 

 

 

 

  

Woorden met f~ en v~, groep 5

Tips voor tussendoor

Werkboek, groep 4Werkboek, groep 4

Tips voor tussendoor

WeektipsWeektips

23
GROEP 6

BLOK 1  OMGEVING  WEEKTIPS

BLOK

1

WEEK

1
Tips voor tussendoor
-  Gebruik tussendoormomenten om de 

spellingcategorieën van deze week op een 
andere manier aan de orde te stellen:
>  Termen toepassen: Kies een tekst die de leer-

lingen bij een ander vak verwerken, bijvoor-
beeld een tekst uit een leesboek of een 
informatieve wereldoriëntatietekst. Laat de 
leerlingen daarin woorden zoeken waarop de 
termen van werkboekpagina 2 en 3 van 
toepassing zijn. Laat hen bijvoorbeeld 
verkleinwoorden, bijvoeglijke naamwoorden 
en woorden met vaste stukjes zoeken. Laat 
hen ook woorden zoeken waarin de klemtoon 
op de eerste, de tweede of de derde 
lettergreep valt.

O3

groep 5

onthoudwoorden

woorden met f~ en v~

Begint een woord met een f of met een f of met een f v?
Dat kun je niet altijd goed horen.
Daarom staan woorden met f~ en f~ en f~ v~ bij de onthoudwoorden.v~ bij de onthoudwoorden.v~

Is de tweede letter een klinker of een klinker of een klinker tweetekenklinker?tweetekenklinker?tweetekenklinker
Onthoud de woorden met f~.
De andere woorden beginnen met v~.

Veel woorden beginnen met fl ~ of fl ~ of fl ~ fr~: fl ink, fl es; fruitfruitfr , friet.friet.fr
Maar nog meer woorden beginnen met vl~ of vl~ of vl~ vr~: vlam, vlieg; vrijvrijvr , vrouw.vrouw.vr

De v is nooit de laatste letter van een woord.
De v wordt dan een f: een lieve hond – een liee hond – een lief dierf dierf .

de fiets

vierier

Woorden met f~ en v~, groep 5

w
oo

rd
en

 v
an
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w
ee

k
ee

rd
er

 g
el

ee
rd

woorden met f~ woorden met v~

een
de
de

de 

de
het
de

het
de

fluisteren
figuur
fotograaffotograaff
flits
fantaserenfantaserenf
fantasie fantasie f

fiets
feest
fluit
fruit
fles
fris

de
de
de
de
de
de 

de
de

de

fooifooif
file
finale
familiefamilief
fakkelfakkelf
framboos 

film
fotofotof
fijn
fel licht
flink
friet

de
de
de
de 
de 
de

de
de

(het) 

vader
vogel
vos
viltstift 
vriend 
volgorde

vier
vork
vlag
vlot
vaak
veel

het
het
het
het

(de) 

de
de
de

vlees
vak
veld
varken
vliegen
vers fruit 

verf
vlieg
vlam
vuil
vol
vast
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Minder puzzels in het werkboek
Spelling in beeld editie 2 kent minder puzzels dan editie 1.
Leerkrachten hebben aangegeven dat de tijd die leerlingen 
daarvoor nodig hebben, sterk uiteenloopt, waardoor de 
vaart uit de les kan verdwijnen.

Lettergrepen/klankgroepen
In Spelling in beeld editie 1 komt de term lettergreep niet 
voor, de methode werkt met klankgroepen. Editie 2 biedt de 
term wel aan, omdat hij in de SLO-publicatie ‘Leerstoflijnen 
begrippenlijst en taalverzorging beschreven’ wordt vermeld 
als een van de termen/begrippen die leerlingen moeten 
kennen. In groep 4 leren leerlingen de term lettergreep
gelijk met de term klankgroep. Het uitgangspunt is: klank-
groepen zijn de stukjes van gesproken woorden, lettergrepen 
zijn de stukjes van geschreven woorden.

De uitleg in Spelling in beeld editie 2 lijkt op de uitleg in 
editie 1 (met steeds de vraag: Wat hoor je aan het eind van 
de klankgroep?), maar betrekt daar direct de termen open 
en gesloten lettergrepen bij. Dat blijft zo in groep 5. 
In groep 6 worden klankgroepen nog wel genoemd, maar 
niet meer bij de uitleg over de kwestie. 

TIP! 
Stapt u in in groep 5 of hoger? Neem dan de uitleg-
kaarten R5-a, R5-b en R5-c nog eens goed door met 
uw leerlingen. Laat daarbij ook de uitlegfilmpjes zien.

Controledictee met vijf zinnen zinsdictee
Het controledictee is een woorddictee met 25 opgaven. U 
kunt de laatste vijf opgaven als zinsdictee geven, omdat alle 
woorden ofwel algemeen bekend, ofwel eerder behandeld 
zijn. Voor de beoordeling van de resultaten van het dictee 
tellen alleen de doelwoorden mee. U kunt uw persoonlijke 
beoordeling van de vijf zinnen betrekken in uw oordeel over 
het schrijfwerk van de leerling. 

Geen nieuwe versie Spellingspoor 
Bij Spelling in beeld editie 2 is geen nieuwe versie van het 
bordspel Spellingspoor ontwikkeld. Leerkrachten geven aan 
dat de leerlingen liever een herhalingstaak op de computer 
maken. Om spelling meer uitdagend te maken voor kinderen, 
is er een online spellinggame ontwikkeld: Spellingspeurder. 
De verrichtingen van leerlingen in Spellingspeurder zijn te
volgen vanuit de leerkrachtassistent. Als schriftelijke her-
halings- en plustaken zijn er ook bij editie 2 van Spelling in 
beeld kopieerbladen voor extra oefening (Spelling in beeld 
extra) gemaakt. Deze kopieerbladen zijn te vinden in het 
programma Werkuur dat u (onder andere) vanuit de leer-
krachtassistent kunt starten. 

Meer weten?
Onze accountmanagers komen graag bij u op school om 
Taal in beeld en Spelling in beeld editie 2 aan uw team te 
presenteren en uw vragen te beantwoorden.
De presentatie is gratis en op maat. Maak een afspraak via 
taalinbeeld.nl of bel met onze klantenservice:taalinbeeld.nl of bel met onze klantenservice:taalinbeeld.nl  013 - 583 88 88.

Uitleg over lettergrepen, groep 5Uitleg over lettergrepen, groep 5

R5-a

groep 5

regelwoorden

de paarden

lettergrepen: schrijf wat je hoort

Klankgroepen hoor je, lettergrepen hoor je, lettergrepen hoor schrijf je. schrijf je. schrijf
Op de kaarten R5-b en R5-c staan regels voor woorden 
met een open of een gesloten lettergreep.
Maar die regels heb je niet voor al die woorden nodig.
Bij veel woorden met meer lettergrepen schrijf je 
gewoon wat je hoort.

Denk steeds: wat hoor je aan het eind van de klankgroep?
Hoor je daar een medeklinker?medeklinker?medeklinker
Dan schrijf je wat je hoort. 
de lente, de woordenrdenr , anders

Hoor je daar een tweetekenklinker of een tweetekenklinker of een tweetekenklinker stomme e?
Dan schrijf je ook wat je hoort.
de kde keuken, de voeten; bescherming, stempelen

Spelling in beeld editie 2 – vernieuwingen ten opzichte van editie 1
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