
Probleemomschrijving

Bij het schrijven van verkleinwoorden op -aatje, 

-ootje of -uutje wordt een beroep gedaan op:

-  het bepalen van de spellingmoeilijkheid die in 

het woord voorkomt;

-  het hebben van kennis over de vorming van 

de verkleinwoorden;

-  het weten dat een lange klank aan het 

eind van het basiswoord met een klinker 

wordt geschreven en de lange klank bij 

het verkleinwoord met twee tekens wordt 

geschreven;

- het opschrijven van het woord;

-  het controleren of het woord goed is 

geschreven.

Bij de aanpak kan sprake zijn van een 

regelgerichte benadering, waarbij het kind 

weet dat achter de basisvorm van het woord de 

verkleiningsuitgang komt. Je schrijft hierbij de 

uitgang zoals deze gehoord wordt. Daarnaast 

kan er sprake zijn van een analogiebenadering, 

waarbij de kinderen de woorden met dezelfde 

uitgang onder het grondwoord schrijven. 

Er kunnen fouten ontstaan doordat:

-  de woordvorming niet goed geschiedt. Het 

kind voegt een verkeerde uitgang aan het 

basiswoord toe;

-  de lange klank bij de verkleining ten onrechte 

enkel gespeld wordt op grond van de regel 

voor de verenkeling van de klinker; 

-  de stomme e aan het eind van het woord als 

zodanig geschreven wordt.

Doel

De kinderen kunnen verkleinwoorden met 

–aatje, -ootje of –uutje correct schrijven. 

Doelgroep

Alle kinderen

Woorden

laatje: autootje, chocolaatje, fotootje, 

hoeraatje, kanootje, kilootje, laatje, menuutje, 

parapluutje, pianootje, radiootje, slaatje, 

strootje, vlaatje

Materiaal

Kopieerblad ‘verkleinwoorden op –aatje, -ootje, 

-uutje’

Introductie

U vraagt aan de kinderen hoe je een kleine 

kast noemt. Welke verkleiningsuitgang komt 

er achter het basiswoord? U schrijft zowel het 

basiswoord op als het verkleinwoord. Daarna 

zegt u dat er in een kastje geen grote la past. 

Hoe noem je een kleine la (laatje)? U schrijft 

beide woorden op het bord. Op welke klank 

eindigt het basiswoord? Welke spellingregel 

moet je hierbij toepassen (verenkelingsregel). 

Wie kent er nog meer woorden die horen bij dit 

spellingprobleem. Eventueel wijst u de kinderen 

op het feit dat het basiswoord eindigt op een 

lange klank. De kinderen bedenken meer 

woorden met dezelfde moeilijkheid, waarbij 

zowel het basiswoord als het verkleinwoord 

worden opgeschreven. 

Instructie en oefening

U zegt een basiswoord tegen de kinderen, 

bijvoorbeeld la en geeft aan dat het woord 

eindigt op een lange klank die met een teken 

geschreven dient te worden. De kinderen 

maken er een verkleinwoord van (laatje) en 

schrijven dit woord naast het basiswoord. Bij 

deze verkleinwoorden wordt de lange klank 

wel geschreven. Op dezelfde manier biedt u 

de woorden vla, sla, hoera, chocola en la aan. 

Daarna biedt u de woorden met –o aan het eind 

aan zoals auto, foto, kano, kilo, stro en radio. 

Ook de woorden die eindigen op –u worden 

op dezelfde manier aangeboden. Het betreft 

de woorden menu en paraplu. De kinderen 

verwoorden steeds de schrijfwijze van het 
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basiswoord (je hoort een lange klank die je met 

een teken schrijft) en het verkleinwoord (je 

hoort een lange klank aa, oo of uu die je met 

twee tekens schrijft.

Verlengde instructie

U schrijft de woorden la – laatje op het 

bord waarbij u de lange klank a die met een 

teken geschreven wordt in een andere kleur 

opschrijft. Dit geldt ook voor de lange klank 

van het verkleinwoord. De kinderen bedenken 

zelf andere woorden die hierbij horen of nemen 

de woorden over die bij de vorige oefening zijn 

aangeboden.

Ook kunt u de woorden opbouwen. Bijvoorbeeld 

menu + tje wordt menuutje. Op dezelfde 

manier laat u ook de overige woorden door de 

kinderen opschrijven. De kinderen verwoorden 

hierbij steeds dat de lange klank aan het eind 

van het woord met een teken geschreven wordt 

en dat bij het verkleinwoord de lange klank 

met twee tekens geschreven wordt. (Je schrijft 

hierbij op wat je hoort)

Verwerking

Bij oefening 1 schrijven de kinderen van elk 

verkleinwoord het basiswoord op en schrijven 

het verkleinwoord over. Oefening 2: In elke zin 

is een woord vetgedrukt. De kinderen maken 

van dit woord een verkleinwoord en schrijven 

dit woord op. Bij oefening 3 schrijven de 

kinderen van elk woord het verkleinwoord op. 

Reflectie

Kunnen de kinderen uitleggen en verwoorden 

waarom de lange klank aan het eind van het 

basiswoord met een teken geschreven wordt en 

de lange klank van het verkleinwoord met twee 

tekens? 
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1 Schrijf van elk woord het basiswoord en het verkleinwoord op. Doe het zo:

 basiswoord	 verkleinwoord

	 la	 laatje

basiswoord verkleinwoord basiswoord verkleinwoord

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        

                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

2 Schrijf van het vetgedrukte woord het verkleinwoord op.

 Pirlo kreeg voor zijn verjaardag geen grote auto, maar een                                 

 De foto moet je verkleinen tot een                                 

 Een kleine vla noemen wij een                                 

 Veerle heeft geen grote paraplu, maar een                                 

 In de kast zit geen grote la, maar een                                 

 In de stal ligt stro, maar ook een klein                                 

3 Schrijf het verkleinwoord op.

 paraplu                                  la                                 

 chocola                                  hoera                                 

 stro                                   menu                                 

 kilo                                  kano                                 

 vla                                  foto                                 

 auto                                  sla                                 

 radio                                  piano                                 

Klaar?

Maak met de woorden van oefening 1 zoveel mogelijk vreemde zinnen. Bijvoorbeeld: Ik vaar met mijn 

autootje over het water en rij met mijn kanootje over de weg.

pianootje	 radiootje	 slaatje
autootje	 fotootje	 vlaatje
kanootje	 kilootje	 menuutje
parapluutje	 laatje	 chocolaatje
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