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(huis)werkbladen groep 4 



 2 

inhoud: 

 
bladzijde: behorend bij: grondwoord: 

   blok: les: 

 

    3   1 1-2  haas 

    4   1 3-4  poes 

    5   1 5-6  beer 

    6   2 1-2  slak 

    7   2 3-4  wesp 

    8   2 5-6  staart 

    9   3 1-2  worst 

 10   3 3-4  struik 

 11   3 5-6  schaap 

 12   4 1-2  geit 

 13   4 3-4  slang 

 14   4 5-6  slurf 

 15   5 1-2  specht 

 16   5 3-4  meeuw 

 17   5 5-6  haai 

 18   6 1-2  zwarte mieren 

 19   6 3-4  poedel 

 20   6 5-6  eend 

 21   7 1-2  eend 

 22   7 3-4  muisje 

 23   7 5-6  toren 

 24   8 1-2  toren 

 25   8 3-4  toren 

 26   8 5-6  toren 
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kok – mes – zak – nat – pas – rug – rok – kop – dun – bus – ver –bal 
haan – roos – baas – paal – muur – veel – vuur – poot – geel – lees – zaak 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden met een korte of een lange klank: 
 
korte klank:     lange klank: 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 

Korte klank, lange klank. 
Zeg het woord hardop. Schrijf op wat je hoort. 



 4 

 
 
 
 
ruik – muis – koe – kuil – poes – boer – viel – doen – touw – hijs – uit – neus 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden met een klank met twee verschillende letters: 
 
 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 

Een klank met twee verschillende letters. 
Zeg het woord hardop. Schrijf op wat je hoort. 



 5 

 
 
 
 
beer – door – oor – deur – hoor – weer – meer – zeur – voor – boor – geur - heer 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden op: 
 
              -eer                                       -oor                                      -eur 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
 
 

Woorden op –eer, -oor, -eur. 
Bij deze woorden kun je de ee, oo en eu niet zo 
goed horen. Je schrijft ze wel. 



 6 

 
 
 
 
klas – drop –snel – snoep – twee – vlug – stop – drie – prop - vraag 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden: 
 
 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Twee medeklinkers vooraan. 
Zeg het woord hardop. Schrijf op wat je hoort. 



 7 

 
 
 
 
fiets – roest – iets – niets – zakt – breekt – geeft – niks – vast – damp – wens 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden: 
 
 
 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 

Twee medeklinkers achteraan. 
Zeg het woord hardop. Schrijf op wat je hoort. 



 8 

 
 
 
 
slaapt – droomt – vliegt – staart – stuurt – kramp – zwart – grens – sliert - krant 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden: 
 
 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Twee medeklinkers vooraan en achteraan. 
Zeg het woord hardop. Schrijf op wat je hoort. 



 9 

 
 
 
 
worst – dienst – grootst – dunst – dikst – kleinst – koorts – fietst – korst – zorgt 
– werkt – laatst –barst - 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden: 
 
 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Drie medeklinkers achteraan. 
Zeg het woord hardop. Schrijf op wat je hoort. 
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straat – straf – strik – struik – striem – streep – straks – sproet – spruit – strip – 
sproei – sprits – stroef – sprint – strook – spreek – stroop – spreuk  
 
Bedenk nu zelf een paar woorden: 
 
 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Drie medeklinkers vooraan. 
Zeg het woord hardop. Schrijf op wat je hoort. 
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schrijf – schiet – schrikt –schot – schuin – schat – scherp – schrik – schreeuw – 
schuim – schop – schaar – schroef – scheur – schaap – schuur  
 
Bedenk nu zelf een paar woorden met: 
 
 sch       schr 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden met sch, schr. 
Sch en schr zijn vaste klankgroepen.  
Je schrijft ze altijd zo. 
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pauw – zei – wei – geit – jij – reis – trein – blauwe – hij – stijf – gauw – flauw – 
plein – sein – klei – dweil – vrij – krijt – paus – dauw – fout - zout 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden met: 
 
 ei / ij       ou / au 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden met ei of ij. Woorden met au of ou. 
Je kunt  niet horen hoe je zo’n woord schrijft. 
Die woorden moet je onthouden. 
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ring – pink – wijsvinger – lang – denk – dank – ringvinger – jongen – hing – 
ding – klonk – slank – stink – long – zong – wang – zink – zing 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden met: 
 
       ng       nk 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden met ng. Woorden met nk. 
Je hoort één klank, maar je schrijft twee letters. 
Tussen de n en de k komt nooit een g. 
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twaalf – storm – slurp – durf – melk – helm – film – balk – snurk – dolk – hark – 
berg – werk – warm – dwerg -  
 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden met een tussen-u: 
             
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden met een tussen-u. 
Tussen sommige medeklinkers hoor je een u. 
Die moet je niet schrijven. 



 15 

 
 
 
 
acht – echt – dacht – kocht – slecht – dicht – zacht – wacht – zucht – licht – 
vrucht – knecht – vocht – lucht – pracht – vlecht 
 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden die eindigen op –acht, -echt, -icht, -ocht of      
-ucht: 
             
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden op –acht, -echt, -icht, -ocht, -ucht. 
Woorden die eindigen op –acht, -echt, -icht, -ocht, 
-ucht schrijf je altijd met –cht. 
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sneeuw – sneeuwpop – leeuw – nieuw – duw – uw – ruw – schuw – schreeuw – 
spreeuw – meeuw – kieuw – sluw – nieuws 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden met: 
     
           -eeuw                                      -ieuw                                       -uw 
   
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
 

Woorden met -eeuw, -ieuw, -uw. 
Als de w de laatste letter van een klankgroep is, komt 
er altijd een u voor. 
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saai – groei – gooi – knoei – kooi – sproeit – waait – aai – haai – draai – nooit – 
bloei – roei – strooit - gooien 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden met: 
     
           -aai                                        -ooi                                       -oei 
   
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
 

Woorden met –aai, -ooi en –oei. 
Aai, ooi en oei zijn vaste klankgroepen. 
Je schrijft ze altijd zo. 
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tante – de – dieren – lente – bomen – bloeien – warme – bloemen – geuren – ze 
– kijken – vele – soorten – aaien – geiten – varken – tegen – alles – honden  
 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden: 
 
 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden met een stomme e achteraan. 
In veel woorden hoor je een u achteraan. 
Maar je schrijft een e. 
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vlieger – winkel – vader – slinger – mooier – ieder – ander – vogel – hoger – 
jammer – verder – snorkel – bliksem – spijker – voedsel – bijbel – drempel  
 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden op: 
 
                 -el                                                           -er 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden met een stomme e achteraan. 
In veel woorden hoor je een u achteraan. 
Maar je schrijft een e. 
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hond – eend – held – stad – beroemd – standbeeld – tijd – rond – iemand – 
antwoord – goed – grond – dood – goud – blond – band  
 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden op een: 
 
                 -d                                                           -t 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden op een –d of een –t. 
Hoor je aan het eind van een woord een t? 
Maak het woord dan langer. 
Dan hoor je of je een d of een t moet schrijven. 
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hart – hard – nood – noot – pond – pont – moed – moet – liet – lied – draad – 
sloot – brood – breed – bloot – hemd – paard – brand  
 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden op een: 
 
                 -d                                                           -t 
____________________   ____________________ 
____________________     ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
____________________   ____________________ 
 

Woorden op een –d of een –t. 
Hoor je aan het eind van een woord een t? 
Maak het woord dan langer. 
Dan hoor je of je een d of een t moet schrijven. 
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sprookje – hoekje – boekje – koetjes – kalfjes – leventje – spelletjes – touwtje – 
haasje – zonnetje – duimpje – geitjes – slurfje -  boompje - schriftje 
 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden op een: 
 
              -je                                           -pje                                          -tje 
 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
__________________           __________________          __________________ 
 
 

Verkleinwoorden met –je, -tje en –pje. 
Hoor je achteraan –je, -tje of –pje?  
Schrijf dan eerst het woord gewoon. 
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water – later – samen – varen – boten – grote – schepen – hele – wereld – 
havens – zeven – jaren – komen – kade – vader – muziek – leven – buren  
 
 
Bedenk nu zelf een paar woorden op een: 
 
            a                             e                               o                              u 
 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
____________        ____________        ____________        ____________ 
 

Een lange klank aan het eind van een  
klankgroep. 
Hoor je aan het eind van een klankgroep 
een lange klank (aa, ee, oo, uu)? 
Dan schrijf je maar één a, e, o, u. 
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zomer – beker – water – muren – hamer – kamer – heren – slager – uren – 
kragen – schapen – deken – strepen – dure  
 
Maak er meer van: 
 
een boom twee __________  een maan  twee __________ 
een poot twee __________  een doos  twee __________ 
een muur twee __________  een vraag twee __________ 
een straat twee __________  een brood twee __________ 
een streek twee __________  een steen twee __________ 
 
 
Maak er minder van: 
 
twee gaten  één __________ twee bomen  één __________ 
twee schapen één __________ twee buren  één __________ 
twee scholen één __________ twee beren  één __________ 
twee boten  één __________ twee sturen  één __________ 
twee palen  één __________ twee draden  één __________ 

Een lange klank aan het eind van een  
klankgroep. 
Hoor je aan het eind van een klankgroep 
een lange klank (aa, ee, oo, uu)? 
Dan schrijf je maar één a, e, o, u. 
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hoge – zure – naden – sloten – penen – schalen – parel –haren – heren – eten – 
bomen – haken – jaren – banen – deken – boten – gluren  
 
Schrijf het goede woord op: 
 
aap  De __________ zitten in hun kooi. 
dag  Een week heeft zeven __________. 
draad  De __________ zitten in een knoop. 
duur  Dat zijn __________ spullen. 
jaar  Het is al een aantal __________ geleden. 
blad  De __________ van de boom zijn groen. 
guur  Er staat een __________ wind. 
hoog  Hij draagt een __________ hoed. 
breed  Het hek is gemaakt van __________ planken. 
geel  Hij gebruikt daarvoor __________ verf. 
bloot  De man loopt op __________ voeten. 
zuur  Dat is wel heel __________ limonade. 
dak  Al die huizen hebben schuine __________. 
beer  In de dierentuin wonen veel __________. 
brood  Ik koop drie __________ bij de bakker. 
 
 
 
 

Een lange klank aan het eind van een  
klankgroep. 
Hoor je aan het eind van een klankgroep 
een lange klank (aa, ee, oo, uu)? 
Dan schrijf je maar één a, e, o, u. 
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sturen – boten – scharen – peren – leden – toneel – draden – knopen – kleding – 
papier – beker – paling – jarig – open – kleven – schaduw  
 
Schrijf het goede woord op: 
 
ik slaap - wij __________  wij lezen - ik __________ 
ik leen – wij __________  wij spelen – ik __________ 
ik huur – wij __________  wij kopen – ik __________ 
ik jaag – wij __________  wij eten – ik __________ 
ik boor – wij __________  wij schuren – ik __________ 
ik praat – wij __________  wij maken – ik __________ 
ik raap – wij __________  wij steken – ik __________ 
ik meet – wij __________  wij dromen – ik __________ 
ik leer – wij __________   wij slopen – ik __________ 
ik hoop – wij __________  wij boren – ik __________ 
 
 
 

Een lange klank aan het eind van een  
klankgroep. 
Hoor je aan het eind van een klankgroep 
een lange klank (aa, ee, oo, uu)? 
Dan schrijf je maar één a, e, o, u. 
 


