
Thema 1 – De nieuwe groep 

ik leer:

• de letters     

 r   d   i   k   aa   n   e   s

• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals

 rik 

 daan  

 kaas 

 Dat zijn mkm-woorden, met achter elkaar 

 medeklinker – klinker – medeklinker

 



Thema 2 – De boom  

ik leer:

• de letters  

 b   oo   m   ee   t   a   ie

• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals

 mees   

 tien 

 ik eet

 
• het woord ‘de’ lezen.
 Je ziet ‘e’, maar je zegt ‘u’.  

 de boom
 



Thema 3 – Smakelijk eten 

ik leer:

• de letters  

 l   u   o   p   oe   h   ei

• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals

 hei   

 soep    

 boer 

• woorden lezen met een ‘t’ aan het eind, zoals

 loopt tikt kookt
 



Thema 4 – Op wielen 

ik leer:

• de letters  

 w   g   eu   f   au  
• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals

 neus

 saus

 dief

• woorden lezen met twee medeklinkers achter elkaar, zoals

 stoep fiets    

• woorden lezen als ‘me’, ‘we’ en ‘te’.
 Je ziet ‘e’, maar je zegt ‘u’. 



Thema 5 – Mijn lijf 

ik leer:

• de letters  

 ij   v   ui   sch   uu   z  
• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals 

 schip 

 vuur

 zaag 

 stuur

 vuist 



Thema 6 – Het is feest! 

ik leer:

• de letters  

 ou   j   -ch   -ng   -nk    
• woorden lezen met de nieuwe letters, zoals 

 touw 

 ik lach   

 ik hang  

• woorden lezen met vooraan én achteraan twee medeklinkers, zoals

 vlecht zwart

• woorden lezen die uit twee woorden bestaan, zoals

 bosuil wipkip  vissoep   
 



Thema 7 – Zon, maan en sterren 

ik leer:

• hoofdletters lezen

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M

 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W X  Y  Z

• woorden lezen met d, dt of b aan het eind, zoals

 hond     vindt     krab
• woorden lezen die eindigen op een lange klank.
 Je ziet een korte klank, maar je zegt een lange klank.
 Zoals

 zo ja nu  la
• woorden lezen met drie medeklinkers achter elkaar, bijvoorbeeld

 sproet 

 markt 
• moeilijkere samengestelde woorden lezen, bijvoorbeeld zoals

 pretpark

 tandarts  
 



Thema 8 – De schat 

ik leer:

• woorden lezen met twee klankgroepen.
 Je verdeelt het woord in stukken, zoals je het hoort.

 balkon  
 soldaat

• verkleinwoorden lezen, zoals

 hondje
 wormpje
 kroontje

• woorden lezen met aai, ooi of oei, zoals

 haai  
 ik gooi
 ik knoei 

• woorden lezen met eer, oor of eur, zoals

 peer 
 koor 
 geur 



Thema 9 – Kunst 

ik leer:

• woorden lezen die beginnen met ‘be’, ‘ge’ of ‘ver’, zoals 

 bezoek

 gebit 

 ik vertrek 

• moeilijkere woorden lezen met alles wat we tot nu toe geleerd hebben, zoals

 kunst 

 strand 

 ik zwaai

 ik sproei

 kleur
 



Thema 10 – Dieren 

ik leer:

• woorden lezen die eindigen op ‘eeuw’, ‘ieuw’ of ‘uw’, zoals

 sneeuw 

 nieuw 

 duw 

• moeilijkere samengestelde woorden lezen, zoals

 brilslang

 mopshond

• nieuwe woorden lezen met twee klankgroepen.
 Je ziet twee medeklinkers in het midden, maar je leest er maar één.
 In de tweede klankgroep zie je een ‘e’, maar je zegt ‘u’.
 Zoals: 

 katten      ka tten
 In de tweede klankgroep zie je een ‘e’, maar je zegt ‘u’.
 Zoals:

 varken      var ken



Thema 11 – Een hut bouwen 

ik leer:

• de letter c in woorden waarin deze klinkt als ‘s’, zoals

 cel 

 cijfer 

• nieuwe woorden lezen met twee klankgroepen.
 Je ziet een korte klank ‘a’, maar je leest een lange klank ‘aa’. 
 Dat kun je zien, want er staat maar één medeklinker in het midden. 
 In de tweede klankgroep zie je een ‘e’, maar je zegt ‘u’.
 Zoals

 jager      ja ger

 Je ziet een tweetekenklank en je leest gewoon wat er staat.
 In de tweede klankgroep zie je een ‘e’, maar je zegt ‘u’.

 keuken      keu ken
 



Thema 12 – Overal water 

ik leer:

• de letter c in woorden waarin deze klinkt als ‘k’, zoals 

 cup 

• de letters x en y herkennen en een beperkt aantal woorden  
 met deze letters lezen, zoals

 box

 Yip 

 lolly
• de letter q herkennen.  

• moeilijkere woorden met twee klankgroepen, zoals

 raket 

 koning
• woorden lezen zoals 

 lachen 

 vangen 

 donker


