
Lesdoelen
De kinderen kunnen woorden met ng correct schrijven (tong, categorie 5a).

Materiaal
• Oefenblad instaples 1 spelling
• Antwoordblad instaples 1 spelling
• Extra: animatie van Gerrit

Lesduur
• 25 minuten 

Aanwijzingen bij de les
• Algemene informatie over het instapprogramma vindt u op Mijnmalmberg.nl.
• Deze instaples is een voorbereiding op les 1 en 2 van thema 1 van groep 6.

De oefenwoorden zijn geselecteerd uit woorden die in het instapdictee voorkomen, 
 woorden uit thema 1 van groep 6 en woorden waarvan verondersteld wordt dat deze 

in groep 5 zijn aangeboden. Zo wordt een geleidelijke overgang gecreëerd van groep 5 
naar groep 6 en worden de woorden met ng herhaald na een lange zomervakantie. De 
kinderen kunnen in het instapdictee enkele oefenwoorden herkennen, waardoor zij de 
samenhang zien tussen oefenen en dictee. Als ze goed geoefend hebben, kunnen ze 
hiermee al in de eerste week een succeservaring opdoen.

Stap 1 Introductie
Schrijf op het bord: De jongens wachten vol spanning.
Vandaag leren jullie woorden met ng schrijven. Het voorbeeldwoord is ‘tong’.

Stap 2 Instructie
1 Neem ‘Dit moet je weten’ met de kinderen door.

Schrijf het woord tong op het bord. Terwijl u schrijft, zegt u het woord in klanken (t-o-ng). 
Laat het woord langzaam en duidelijk lezen. Kleur het spellingprobleem: tong.
Doe hetzelfde met het woord hengsel. Zeg het woord in klankgroepen: heng-sel.
Leg uit: /ng/ klinkt anders dan /n/. Laat het verschil horen tussen ‘zingen’ en ‘zinnen’ en 
laat de kinderen dit herhalen. Schrijf de woorden zinnen en zingen op het bord en kleur 
de ng.

2 Oefen met de woorden samenhang en hongerig. U zegt het woord, de kinderen 
verklanken het woord in klankgroepen en u schrijft het op het bord. Kleur het 
spellingprobleem: ng.

Extra:
Laat de animatie van Gerrit zien.
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Stap 3 Eerst proberen
1 De kinderen maken item 2 en 3 van opdracht 2. Bij het eerste item kunnen ze zien wat de 

bedoeling is.
2 Bespreek de items na met de kinderen. Verdeel de woorden in klankgroepen en schrijf ze 

op het bord. Kleur en bespreek de spellingproblemen.

Stap 4 Zelfstandig werken
De kinderen die alles goed hebben, gaan zelfstandig aan het werk met opdracht 1 en 2. 
Geef de andere kinderen verlengde instructie.

Verlengde instructie
1 Bekijk samen het woord hengsel op het bord. Waar zit het spellingprobleem?

Bespreek de antwoorden en benoem ook de andere spellingproblemen die in het woord 
voorkomen.

2  Oefen het verschil tussen n en ng met woorden die veel op elkaar lijken. Oefen met 
gering – gezin, springt – sprint, zinnen – zingen. Laat de kinderen het verschil tussen 
de n en ng voelen met hun tong: de ‘n’ vorm je met je tongpunt tegen de achterkant van je 
boventanden.
Merk op dat voor ng altijd een korte klank staat: ang, eng, ing, ong, ung.

3 Oefen het schrijven van woorden met ng met overgang, onlangs, ontvangst, voorrang en 
handeling.
• Zeg het woord in klankgroepen (on-langs) en schrijf het op.
• Laat het woord langzaam en duidelijk uitspreken.
• Laat het woord hardop in klankgroepen verdelen.
• Laat het woord opschrijven en het spellingprobleem kleuren.

4  Maak item 2 van opdracht 1 samen met de kinderen. Laat ze dan opdracht 1 en 2 
zelfstandig afmaken.

Stap 5 Reflectie
1 Vraag wie het nog moeilijk vindt om het verschil te horen tussen ‘zinnen’ en ‘zingen’. 

Vertel: woorden als ‘tong’ en ‘zingen’ kun je goed schrijven door ze hardop te zeggen en te 
voelen waar je tong zit.

2 In thema 1 gaan we nog een keer oefenen met woorden met ng.
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Lesdoel
De kinderen kunnen woorden met nk correct schrijven (bank, categorie 5b).

Materiaal
• Oefenblad instaples 2 spelling
• Antwoordblad instaples 2 spelling
• Extra: animatie van Gerrit

Lesduur
• 25 minuten 

Aanwijzingen bij de les
• Algemene informatie over het instapprogramma vindt u op Mijnmalmberg.nl.
• Deze instaples is een voorbereiding op les 3 en 4 van thema 1 van groep 6.
De oefenwoorden zijn geselecteerd uit woorden die in het instapdictee voorkomen, 

 woorden uit thema 1 van groep 6 en woorden waarvan verondersteld wordt dat deze 
in groep 5 zijn aangeboden. Zo wordt een geleidelijke overgang gecreëerd van groep 5 
naar groep 6 en worden de woorden met nk herhaald na een lange zomervakantie. De 
kinderen kunnen in het instapdictee enkele oefenwoorden herkennen, waardoor zij de 
samenhang zien tussen oefenen en dictee. Als ze goed geoefend hebben, kunnen ze 
hiermee al in de eerste week een succeservaring opdoen.

Stap 1 Introductie
Schrijf op het bord: De winkelier wil zijn klanten bedanken.
Vraag: welke klank komt voor in het tweede en derde woord?
Vandaag leren jullie woorden met nk schrijven. Het voorbeeldwoord is ‘bank’.

Stap 2 Instructie
1 Neem ‘Dit moet je weten’ met de kinderen door.

Schrijf het woord bank op het bord. Terwijl u schrijft, zegt u het woord in klanken (b-a-
nk). Laat het woord langzaam en duidelijk lezen. Kleur het spellingprobleem: bank. 
Doe hetzelfde met het woord dronken. Zeg het woord in klankgroepen: dron-ken.
Leg uit: je hoort /ngk/, maar je schrijft nk. Je hoort twee klanken /ng/ en /k/, je schrijft twee 
letters: nk. 

2 Oefen met de woorden klinker, pinkje en vonkjes. Zeg de woorden. De kinderen zeggen 
het woord in klankgroepen (klin-ker) en u schrijft het woord op het bord. Kleur het 
spellingprobleem: nk.

Extra:
Laat de spellinganimatie van Gerrit zien.
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Stap 3 Eerst proberen
1 De kinderen maken item 2 en 3 van opdracht 2. Bij het eerste item kunnen ze zien wat de 

bedoeling is.
2 Bespreek de items na met de kinderen. Verdeel de woorden in klankgroepen en schrijf ze 

op het bord. Kleur en bespreek de spellingproblemen.

Stap 4 Zelfstandig werken
De kinderen die alles goed hebben, gaan zelfstandig aan het werk met opdracht 1 en 2. 
Geef de andere kinderen verlengde instructie.

Verlengde instructie
1 Bekijk samen het woord klinker op het bord. Waar zit het spellingprobleem?

Bespreek de antwoorden en benoem ook de andere spellingproblemen die in het woord 
voorkomen.

2  Oefen het verschil tussen ng en nk met woorden die veel op elkaar lijken. Oefen met 
angel – anker, dingen – pinken, wangen – wankel, engel – enkel.
De kinderen zeggen welke klank ze in het midden horen: ng of nk.

3 Oefen het schrijven van woorden met nk. Oefen met bankstel, dankbaar, sprinkhaan, 
enkele.
• Zeg het woord in klankgroepen (bun-ke-ren) en schrijf het op.
• Laat het woord langzaam en duidelijk uitspreken.
• Laat het woord hardop in klankgroepen verdelen.
• Laat het woord opschrijven en het spellingprobleem kleuren.

4 Maak item 2 van opdracht 1 samen met de kinderen. Laat ze dan opdracht 1 en 2 
zelfstandig afmaken.

Stap 5 Reflectie
1 Vraag wie het nog moeilijk vindt om het verschil te horen tussen ‘zinnen’ en ‘zingen’. 

Vertel: je moet goed luisteren en de woorden hardop zeggen om te kunnen horen of je /ng/ of 
/ngk/ hoort en ng of nk moet schrijven. 

2 In het thema 1 gaan we nog een keer oefenen met woorden met nk.
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