
Probleemomschrijving

Bij het schrijven van woorden met een 

koppelstreep wordt een beroep gedaan op: 

-  het bepalen van de spellingmoeilijkheid die in 

het woord voorkomt;

-  het analyseren van het woord in zijn 

samenstellende delen;

-  het verbinden van de twee woorddelen met 

een koppelstreep.

De woorden met een koppelstreep worden 

geleerd aan de hand van enkele regels. Tussen 

de delen van een samenstelling wordt een 

koppelstreep als er sprake is van klinkerbotsing 

die verkeerd gelezen kan worden of een 

combinatie van een cijfer, letter, afkorting of 

symbool met een woord.

Er kunnen fouten ontstaan in de volgende 

gevallen:

-  het kind heeft niet in de gaten dat het om 

een samenstelling gaat;

-  het kind weet niet van het bestaan van een 

koppelstreep of kent de functie ervan niet;

-  de regels voor het gebruik van het 

koppelstreep zijn ingewikkeld en abstract;

-  het woordbeeld met een koppelstreep komt 

onwennig over.

Doel

De kinderen kunnen woorden met een 

koppelstreep correct schrijven.

Doelgroep

Alle kinderen.

Woorden

auto-ongeluk, e-mail, na-apen, tv-

weekjournaal, zee-egel, zo-even, zonne-

energie, 1-aprilgrap, 11-jarige, 30-

kilometerzone, €-teken

Materiaal

Kopieerblad koppelstreep

Introductie

U vraagt wat een zee-egel is, eventueel laat u 

een afbeelding zien. U schrijft de samenstelling 

zee-egel twee keer op: zee-egel, zee-egel. 

Wat leest het gemakkelijkst? Hoe komt dat? U 

vertelt de kinderen dat ze vandaag woorden 

met een koppelstreepje leren schrijven.

Instructie en oefening

U biedt mondeling een ander categoriewoord 

aan, bijvoorbeeld zo-even. Wat betekent dit 

woord? (Zojuist, daarnet, bijvoorbeeld: Zo-even 

was hij nog hier.) De kinderen verdelen het 

woord in de twee samenstellende delen. Hoe 

schrijf je dit woord? Een kind schrijft het woord 

op het bord. Is het goed? Waarom wordt dit 

woord met een koppelstreepje geschreven? Het 

streepje is nodig om het woord goed te kunnen 

lezen, anders staat er zoeven (en dat betekent 

een suizend geluid maken, bijvoorbeeld: De 

speren zoeven door de lucht.) We schrijven 

een koppelstreepje als de klinkers van een 

samenstelling in het midden elkaar raken, 

waarbij de verdeling van de klinkers verkeerd 

gelezen kan worden. De klinkers kunnen een 

andere bestaande tekenklank vormen dan 

bedoeld is. Andere voorbeelden zijn na-aper 

(aa) en auto-ongeluk (oo). Er zijn niet veel van 

deze woorden die een koppelstreepje nodig 

hebben.

Een andere groep samenstellingen waarbij 

een koppelstreepje geschreven wordt, is de 

combinatie van een cijfer en een woord. Een 

voorbeeld hiervan is 11-jarige, bijvoorbeeld: 

de 11-jarige leerlingen in deze klas. U schrijft 

het woord op het bord en licht de schrijfwijze 

toe. Het cijfer en het woord zijn in betekenis 

nauw aan elkaar verbonden. Het cijfer voegt 

een bijzondere betekenis toe aan het woord; ze 

vormen samen een hecht begrip. We laten dit 

in het woord zien door de twee woorddelen te 
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verbinden met een koppelstreep.

In plaats van een cijfer kan het eerste deel 

van de samenstelling ook een afkorting zijn, 

bijvoorbeeld e-mail (van elektronisch mailen) en 

tv-weekjournaal. Het eerste deel van het woord 

kan ook een symbool zijn, bijvoorbeeld €-teken. 

Kinderen die zelfstandig verder kunnen, maken 

oefening 1, 2 en 3 op het kopieerblad.

Verlengde instructie

U verdeelt samen met de kinderen mondeling 

de woorden van deze categorie in twee 

groepen:

-  samenstellingen waarbij sprake is van botsing 

van klinkers: auto-ongeluk, na-apen, zee-

egel, zo-even, zonne-energie;

-  samenstellingen die beginnen met een cijfer, 

afkorting of symbool: 1-aprilgrap, 11-jarige, 

30-kilometerzone, e-mail, tv-weekjournaal, 

€-teken.

U zegt een woord, de kinderen zeggen tot welke 

groep het woord behoort en waarom dit woord 

met een koppelstreep wordt geschreven.

Verwerking

Bij oefening 1 maken de kinderen van twee 

woorden één samengesteld woord door een 

koppelstreep te plaatsen tussen de beide 

woorddelen. Ze schrijven het hele woord op. 

Bij oefening 2 zetten ze de woorddelen bij 

elkaar die samen een nieuw woord vormen. Uit 

twee groepen woorden zoeken ze telkens een 

woord die samen een nieuw woord vormen met 

een koppelstreep. Bij oefening 3 verdelen ze 

de samengestelde woorden in twee groepen: 

samenstellingen die beginnen met een woord 

en samenstellingen die beginnen met een cijfer, 

afkorting of symbool.

Reflectie

Weten de kinderen wat de functie van een 

koppelstreep is? Waar let je op als je nadenkt 

over het gebruik van een koppelstreep in 

een samenstelling? In welke twee soorten 

van samenstellingen wordt een koppelstreep 

gebruikt? Kun je van elke groep van 

samenstellingen voorbeelden van woorden 

geven met een koppelstreep?
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1 Maak van de twee woorden een samengesteld woord. 

 zee  egel                                       1 aprilgrap                                     

 € teken                                       11 jarige                                    

 na apen                                       30 kilometerzone                                     

 zo even                                       auto ongeluk                                     

 e mail                                        tv weekjournaal                                     

2 Zet de woorddelen bij elkaar die samen een nieuw woord vormen.
 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                   

3 Verdeel de samenstellingen in twee groepen. 

  auto-ongeluk • e-mail • na-apen • tv-weekjournaal • zee-egel • zo-even • 1-aprilgrap •  

11-jarige • 30-kilometerzone • €-teken • zonne-energie 

 samenstellingen die beginnen met een woord samenstellingen die beginnen met een cijfer, 

  afkorting of symbool

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                

Klaar?

Kies woorden uit oefening 1 en maak er een zin mee. 

zee-egel

apen
aprilgrap
egel
energie
even
mail
ongeluk
teken
weekjournaal.

auto
e
1
€
na
tv
zee
zo
zonne
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