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Voor mĳ n lieve oudste zoon.

“Weet je moeder wel
dat je hier bent?”
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Het  vak van leerkracht is een speciaal vak. En dan in het bĳ zonder het lesgeven aan kleuters. Voor jonge kinderen is alles 

nieuw. Ze zĳ n ongecompliceerd en kĳ ken op een andere manier naar de wereld. Als leerkracht van jonge kinderen begeleid 

je hen bĳ  elke stap. Je stimuleert ze en zorgt voor voldoende uitdaging tĳ dens hun ontdekkingstocht. De oplichtende ogen 

wanneer hen plots iets duidelĳ k wordt en het telkens weer verrast worden door hun spontane karakter zorgen voor veel vreugde 

tĳ dens het lesgeven aan deze doelgroep.

Voor onderbouwleerkrachten is het noodzakelĳ k om creatief om te gaan met de leerstof en deze in thema’s te verwerken. 

Je moet voortdurend nadenken over hoe je het beste kan bĳ dragen aan de ontwikkeling van kinderen en hiervoor een leuke en 

verrassende manier bedenken en stimuleert daarmee de creatieveling in de leerkracht. 

De laatste jaren is er veel aandacht ontstaan voor geletterdheid bĳ  kleuters.

Het ontwikkelen van Villa Letterpret vormde de ultieme uitdaging om lesmateriaal te bedenken, waarbĳ  spelen en ‘het geletterd 

maken’ van jonge kinderen hand in hand gaan. Villa Letterpret zorgt letterlĳ k voor pret en plezier voor de kinderen maar zorgt 

daarnaast ook voor routinematige en doelbewuste oefening. 

Het ontwerpen van lesmateriaal is iets dat niet zomaar op een zonnige namiddag gebeurd. Er gaat heel wat aan vooraf. 

Het belang van terloopse gesprekken, vriendschappelĳ ke discussies en de bereidwilligheid van mensen om met mĳ  van 

gedachten te willen wisselen zĳ n van onschatbare waarde geweest. Het heeft uiteindelĳ k geresulteerd in dit unieke lesmateriaal: 

Villa Letterpret.

Voorwoord

Drs. Simone de Groot
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Onderwĳ s is voortdurend in beweging. Je ontkomt niet aan de invloeden die van buitenaf de school binnenkomen. Vooral 

leerkrachten die werken met jonge kinderen hebben de laatste jaren veel veranderingen moeten doorvoeren.

Er is momenteel een tweedeling in het onderwĳ s zichtbaar. Enerzĳ ds is er veel aandacht voor een kennismaatschappĳ , waarin leren 

steeds sterker beklemtoond wordt en het vergaren van kennis het grootste goed lĳ kt te zĳ n. Ook de politiek speelt hier handig op 

in en heeft de afgelopen jaren een duidelĳ ke omslag gemaakt. Naar aanleiding van onderzoek met betrekking tot leerachterstand 

bĳ  kinderen van lage socio-economische status en minderheidsgroepen hebben verscheidene politici spelen en ontdekkend leren 

de rug toegekeerd en cognitieve ontwikkeling sterker beklemtoond. Zo heeft het “No child left behind”- programma van president 

Bush als gevolg dat er steeds meer vaardigheden, oorspronkelĳ k bedoeld voor de derde groep basisonderwĳ s, reeds in de groepen 

1 en 2 worden nagestreefd. Het is zelfs zo ver gekomen dat de speeltĳ den in sommige Amerikaanse scholen werden afgeschaft . 

Niet alleen in Amerika maar ook bĳ  ons eist de prestatiegerichtheid zĳ n tol en is het onderwĳ s daardoor steeds meer gaan leunen 

op cognitieve overdracht. Hoewel leerkrachten in de onderbouw weten dat kinderen al spelend moeten leren, voelen velen zich van 

bovenaf onder druk gezet om een aanbod te leveren dat de testcultuur tegemoet kan komen. 

Ook ouders spelen hierin een belangrĳ ke rol. Zĳ  vragen al in de kleutergroepen naar werkbladen en hoewel ze aangeven te weten 

dat spel belangrĳ k is, willen ze toch graag de bewĳ zen dat hun kind leert in de groep. Werkbladen kunnen dit zwart op wit bewĳ zen, 

spel niet. 

Inleiding
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Het kunnen lezen en schrĳ ven is een belangrĳ ke voorwaarde voor een school en voor ma atschappelĳ k succes. Hierdoor is het van 

belang om jonge kinderen al vroeg gerichte taalactiviteiten aan te bieden. Voorafgaand aan het offi ciële lees- en schrĳ fonderwĳ s 

in groep 3 van het basisonderwĳ s, wordt de taalontwikkeling al volop gestimuleerd in de kleutergroepen. Deze stimulering van de 

taalontwikkeling wordt beginnende geletterdheid genoemd. Tĳ dens deze fase leren kinderen zich te oriënteren op geschreven taal, 

herkennen zĳ  de functies van geschreven taal, krĳ gen zĳ  zicht op het verband tussen gesproken en geschreven taal, ontdekken zĳ  het 

principe van het alfabetisch schrift en leren ze de elementaire leeshandeling uit te voeren. Daarnaast leren ze dat er schriftelĳ k met 

anderen gecommuniceerd kan worden. (Verhoeven & Aarnoutse, 1999)

Letters in groep 1 en 2

Kort na de komst van de basisschool in 1985 groeide de aandacht voor 

het onderwĳ s aan jonge kinderen aangezien het kleuteronderwĳ s 

goed geïntegreerd moest worden binnen de basisschool. Als 

centraal doel werd gesteld, dat er binnen de basisschool een 

doorgaande leerlĳ n werd gerealiseerd. Villa Letterpret is daarom 

zodanig ontwikkeld, dat het een zichtbare doorgaande lĳ n is tussen de groepen 2 en 3. 

Met Villa Letterpret krĳ gt het onderwĳ s in taal en in fonemisch bewustzĳ n een duidelĳ ke 

plaats in het rooster van elke dag. Niet om de verschoolsing te bevorderen, maar om 

meer houvast en systematiek in de activiteiten te brengen. 

Anderzĳ ds weten we dat kennis alleen onvoldoende is. Kinderen moeten hun kennis kunnen toepassen in een betekenisgerichte 

situatie. De tweede stroming is dan ook de hang naar een creatieve maatschappĳ . Kennis en producten verouderen steeds 

sneller en werkwĳ zen veranderen voortdurend. De nadruk komt te liggen op de mogelĳ kheid te kunnen denken en creatief te 

kunnen zĳ n. Maar om alle kennis vanuit het kind zelf te laten komen en te wachten tot een kind er aan toe is om zelf te leren lezen 

blĳ kt ook niet de oplossing om te komen tot een doorgaande leerlĳ n.

Vanuit deze twee stromingen ontwikkelde Simone de Groot Villa Letterpret. Het materiaal staat aan de ene kant borg voor het 

behalen van doelstellingen (in dit geval taaldoelstellingen op het terrein van geletterdheid) en komt zo tegemoet aan de cognitieve 

ontwikkelingsbehoefte. Aan de andere kant gaat Villa Letterpret niet voorbĳ  aan de spelbehoeftes en eigen initiatieven en 

mogelĳ kheden van jonge kinderen. Met Villa Letterpret wordt spelenderwĳ s tegemoet gekomen aan het niveau van fonemisch 

en fonologisch bewustzĳ n van de kleuter. Het heeft een duidelĳ ke structuur, waardoor bĳ  leerkrachten in de onderbouw een 

opluchting ontstaat. Hier wordt geleerd op een kleutereigen manier!

Het belang van taalonderwijs 
aan jonge kinderen.

in groep 3 van het basisonderwĳ s, wordt de taalontwikkeling al volop gestimuleerd in de kleutergroepen. Deze stimulering van de 

taalontwikkeling wordt beginnende geletterdheid genoemd. Tĳ dens deze fase leren kinderen zich te oriënteren op geschreven taal, 

herkennen zĳ  de functies van geschreven taal, krĳ gen zĳ  zicht op het verband tussen gesproken en geschreven taal, ontdekken zĳ  het 

principe van het alfabetisch schrift en leren ze de elementaire leeshandeling uit te voeren. Daarnaast leren ze dat er schriftelĳ k met 

anderen gecommuniceerd kan worden. (Verhoeven & Aarnoutse, 1999)

Kort na de komst van de basisschool in 1985 groeide de aandacht voor 

het onderwĳ s aan jonge kinderen aangezien het kleuteronderwĳ s 

centraal doel werd gesteld, dat er binnen de basisschool een 

doorgaande leerlĳ n werd gerealiseerd. Villa Letterpret is daarom 

zodanig ontwikkeld, dat het een zichtbare doorgaande lĳ n is tussen de groepen 2 en 3. 

Met Villa Letterpret krĳ gt het onderwĳ s in taal en in fonemisch bewustzĳ n een duidelĳ ke 

plaats in het rooster van elke dag. Niet om de verschoolsing te bevorderen, maar om 
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Vrĳ wel alle kinderen leren zonder instructie gesproken taal te begrĳ pen. Zĳ  leren met elkaar te communiceren en te overleggen tĳ dens 

speelse situaties. De meesten van hen weten echter niet, dat gesproken taal uit afzonderlĳ ke woorden is opgebouwd die vervolgens 

weer uit lettergrepen bestaan, die weer zĳ n samengesteld uit de kleinste klankeenheden, ‘fonemen’ genoemd. Fonemen zĳ n de kleinste, 

betekenisonderscheidende eenheden van gesproken taal. Het zĳ n de basisbouwstenen van spreken en schrĳ ven. 

Het woord ‘boom’ bestaat uit vier fonemen, namelĳ k de klanken: /b/, /oo/ en  /m/. Een foneem bepaalt 

het verschil tussen de woorden ‘koom’ en ‘boot’ of het verschil tussen de woorden ‘maan’ en 

‘laan’. Fonemisch bewustzĳ n is begrĳ pen dat gesproken woorden uit klanken (fonemen) 

bestaan. Fonemisch bewustzĳ n is een onderdeel van fonologisch bewustzĳ n. 

De meeste kinderen ontwikkelen in de voorschoolse periode een bepaalde mate van 

fonologisch bewustzĳ n. Kinderen met een goed ontwikkeld fonologisch bewustzĳ n 

weten dat woorden kunnen rĳ men, uit lettergrepen bestaan, met dezelfde klanken 

kunnen beginnen of eindigen en uit klanken bestaan die gebruikt kunnen worden om 

nieuwe woorden te vormen. Dit is de voorbereiding op het fonemisch bewustzĳ n. Fonemisch 

bewustzĳ n is echter de vaardigheid om binnen gesproken woorden klanken te 

onderscheiden, daarover na te denken en ze te manipuleren. (bĳ voorbeeld een 

klank weglaten, toevoegen of vervangen) Het is een gevorderde fase van 

het fonologisch bewustzĳ n. Voor veel kinderen zĳ n taken die met fonemisch 

bewustzĳ n te maken hebben niet eenvoudig. Deze vereisen namelĳ k, dat het 

kind de taal als een object gaat zien waardoor de aandacht van de inhoud naar de vorm van 

de taal moet verschuiven. Onderzoek laat zien, dat het onderscheiden van fonemen binnen 

een woord vrĳ wel nooit spontaan wordt geleerd maar omgericht onderwĳ s vraagt. Het 

ontwikkelen van fonemisch bewustzĳ n is voor kinderen vooral moeilĳ k omdat ze 

Gesproken taal.
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Woorden met Wim en Villa Letterpret

Wanneer een leerkracht met een thema begint, wordt veelal een woordspin gemaakt met de kinderen. Deze stap is belangrĳ k 

om bekende en onbekende begrippen bĳ  de kinderen te toetsen. Vooral de onbekende begrippen hebben meer aandacht nodig 

om bĳ  de kinderen te laten beklĳ ven. Voor het werken met woordenschat worden daarom twee stappen doorlopen:

1. Voor het verzamelen van de woorden wordt een beeldwoordenveld gemaakt. Daarbĳ  wordt een handpop met de naam 

 ‘Wim de Woordspin’ ingezet. De spin is nieuwsgierig naar de woorden die bĳ  het thema passen, maar weet zelf geen 

 enkel woord te benoemen. Hĳ  wil het initiatief bĳ  de kinderen laten.

2. Er wordt een thematafel ingericht met materialen en voorwerpen die bĳ  het thema passen.

Voor meer informatie rondom het werken met woordenschat en de didactische stappen verwĳ zen wĳ  u naar de handleiding: 

Woorden met Wim. Hieronder vindt u een schema waarin de koppeling tussen de beide methoden wordt weergegeven.

Villa letterpret leert kinderen op een spelmatige en routinematige manier de woorden fonologisch en fonemisch te benaderen. 

Kinderen ontwikkelen op deze wĳ ze geleidelĳ k aan het vermogen om gesproken taal in afzonderlĳ ke klanken te onderscheiden. 

Het oefenen met dit fonologisch en fonemisch bewustzĳ n gaat het beste wanneer dit binnen een bepaalde context gebeurt. 

De woorden die gebruikt worden om een thema te verduidelĳ ken zĳ n eveneens de woorden die worden gebruikt voor de 

fonologische oefeningen. Zo leren kinderen dat een woord niet alleen een betekenis heeft en wordt gebruikt om mee te 

communiceren maar dat het ook een fonologische waarde heeft.

Woordbetekenissen

Wim de
woordspin

Rĳ men

Ed met de 
rijmpet

Letterkennis

Arie de
letterkanarie

Klankgroepen
Lange/korte woorden

Mollie
de Mol

Auditieve synthese
en analyse

Hak- en
plakapen

Visuele en auditieve
discriminatie

Tante
Truus

Woorden in zinnen

Op klompen

Samengestelde
woorden

Vriendjes-
woorden

Fonologisch begrip met Villa Letterpret.

tĳ dens luisteren en spreken geleerd hebben, dat woorden betekenis hebben en niet dat woorden uit klanken bestaan. Voor 

het leren lezen is het echter nodig dat kinderen zich richten op de klanken van taal. Dit hebben ze nodig om te begrĳ pen 

hoe klanken geschreven taal representeren. Om vanuit het woordbegrip te komen tot het fonologisch begrip van dat zelfde 

woord ontwikkelde KlasseWerk! Villa letterpret.
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Het is algemeen bekend dat een kind meer leert wanneer er sprake is van een actieve interactie. Om te komen tot voldoende 

interactie en actieve participatie binnen de lessen fonologisch en fonemisch bewustzĳ n, wordt in Villa letterpret gebruik gemaakt 

van poppenspel. In het onderwĳ s heeft poppenspel nog steeds meer de status van vermaak dan van educatief middel. Zelfs in de 

kleutergroepen waar het spel als dé leidactiviteit wordt beschouwd maakt men vaak het onderscheid tussen spel en werk. Het gebruik 

van poppen bĳ  jonge kinderen is nuttig omdat ze zich eenvoudig identifi ceren met poppen en hun eigen gevoelens en confl icten 

projecteren op de fi guren. Dit maakt het mogelĳ k om bepaalde gevoelens en denkstrategieën op een meer objectieve manier te 

uiten. Door Villa Letterpret is gebleken dat het gebruik van poppen zeer effectief is bĳ  kinderen met een gebrek aan communicatieve 

vaardigheden of met een faalangstige houding. Bovendien heeft het gebruik van poppen een positieve invloed op kinderen met een te 

korte aandachtsspanne. Ondanks de vele pogingen lessen aantrekkelĳ k te maken door het gebruik van tekeningen, prentenboeken of 

foto’s, gaat de voorkeur van kinderen uit naar het poppenspel. 

Daarnaast hebben jonge kinderen soms moeite met reageren in situaties waarbĳ  volwassenen

vragen stellen. Maar wanneer kinderen deelnemen aan activiteiten zoals poppenspel, praten 

ze open en spontaan over hun ervaringen en uiten zĳ  gemakkelĳ ker hun kennis waarbĳ  

zĳ  zich niet afvragen of het antwoord door de volwassene als goed of fout zal worden 

beoordeeld. Poppenspel is een spel en het is algemeen bekend dat kinderen gedurende 

het spel veel spontaner zĳ n. Deze spontaniteit maakt dat de reacties van het kind, zowel 

de verbale als de non-verbale, ook eerlĳ k en echt zĳ n. Dit is genoeg aanleiding gebleken 

om de poppen in Villa Letterpret een hoofdrol te geven.

Villa letterpret en poppenspel vergroot 
het plezier in leren.

Daarnaast hebben jonge kinderen soms moeite met reageren in situaties waarbĳ  volwassenen

vragen stellen. Maar wanneer kinderen deelnemen aan activiteiten zoals poppenspel, praten 

ze open en spontaan over hun ervaringen en uiten zĳ  gemakkelĳ ker hun kennis waarbĳ  

zĳ  zich niet afvragen of het antwoord door de volwassene als goed of fout zal worden 

beoordeeld. Poppenspel is een spel en het is algemeen bekend dat kinderen gedurende 

het spel veel spontaner zĳ n. Deze spontaniteit maakt dat de reacties van het kind, zowel 

de verbale als de non-verbale, ook eerlĳ k en echt zĳ n. Dit is genoeg aanleiding gebleken 
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Handpoppen en sfeer

Villa Letterpret wil een ‘poppenkastsfeer’ oproepen bĳ  kinderen. Er is daarom gekozen voor een aantal dierenhandpoppen omdat 

de voorkeur van kinderen daar naar uitgaat. Handpoppen die een dier voorstellen geven de kinderen meer vrĳ heid te fantaseren in 

een fabelachtige sfeer dan bĳ  levensechte menselĳ ke poppen. Ieder dier speelt zĳ n eigen rol en staat eveneens ‘stiekem’ garant 

voor het behalen van het tussendoel fonemisch bewustzĳ n. U schept hiermee een duidelĳ ke structuur. Niet alleen voor uzelf maar 

ook voor de kinderen. Om de hoeveelheid poppen te beperken worden er een aantal uitzonderingen gemaakt. Villa Letterpret 

maakt namelĳ k ook gebruik van een aantal voorwerpen: klompen en een verkleedset.

Naast het gebruik van poppen, voorwerpen en de verkleedset maakt u gebruik van woord- en letterkaarten. 

Hieronder is schematisch weergegeven welk tussendoel gekoppeld is aan welk dier/voorwerp of verkleedset. 

523.035 Ed met de rĳ mpet * 

pop

522.216 Arie de letterkanarie * 

handpop

522.216 Mollie de mol * 

handpop

522.216 Hak-en plakapen * 

2 handpoppen

575.270 Tante Truus * 

verkleedset

Op klompen

zelf toe te voegen

Vriendjeswoorden 

rĳ men

letterkennis

klankgroepen
lange, korte woorden

analyse en synthese

auditieve en visuele discriminatie

opdelen van samengestelde woorden

opdelen van zinnen in woorden

*Los te bestellen.

Pop/voorwerp/verkleedset domein

Het gebruik van het medium ‘poppenspel’ in Villa Letterpret is aan enkele belangrĳ ke voorwaarden gebonden. Poppenspel vereist 

creativiteit en fl exibiliteit van zowel de leerkracht als het kind. Leerkrachten moeten bereid zĳ n te handelen op het niveau van het 

kind. Ze moeten zich kunnen inleven in de speelwereld van het kind en moeten als het ware even zelf ‘kind’ durven zĳ n, zonder 

daarbĳ  hun professionaliteit te verliezen. 

Leerkracht, durf weer kind te zijn!
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Opmerking: het is erg belangrĳ k dat u de woordkaart voorziet 

van een illustratie.

Soms zĳ n er woorden die niet geschikt zĳ n om te hakken en 

plakken. In dat geval slaat u die activiteit over of kiest u een 

ander themawoord.

Voorbeeld:

huis geschikt voor rĳ men, hakken en plakken en letterkennis

voordeur geschikt voor rĳ men, lettergrepen en letterkennis

Het belang van een centraal woord

Villa Letterpret werkt met een centraal themawoord. Binnen 

deze handleiding is als illustratief voorbeeld gekozen voor 

het themawoord ‘huis’. Dit themawoord wordt vanuit alle 

invalshoeken fonologisch en fonemisch benaderd. U dient zelf 

het themawoord te kiezen of u kunt een themawoord uit de 

methode waarmee u werkt gebruiken. Hieronder is schematisch 

weergegeven welk tussendoel gekoppeld is aan welk dier/

voorwerp of verkleedset.

De leesvoorwaarden die moeten worden geoefend om een goede doorgaande lĳ n te krĳ gen naar het leren lezen in groep 

3 zĳ n gekoppeld aan een handpop. Zo hoeft u de leerlingen slechts een pop te tonen of te laten kiezen en zĳ  weten op 

voorhand welke oefening gaat komen. Doordat de handpop een rol speelt, vragen stelt en het antwoord niet direct zegt, 

worden kinderen uitgedaagd na te denken. De karaktertypes en de bĳ behorende domeinen zĳ n op de kaarten geplaatst. 

Op de kaarten vindt u tevens de tussendoelen. De rood gekleurde tussendoelen zĳ n de doelen die minimaal behaald 

moeten worden om de doorgaande lĳ n te verzekeren. De andere doelen zĳ n een extra uitdaging of kunnen wachten tot 

groep 3. Boven aan de kaart treft u aan voor welke groep de kaart bedoeld is. De methode sluit aan bĳ  kerndoel 11 ‘Taal’, 

waarover u meer kunt lezen op www.tule.slo.nl.

Villa Letterpret kunt u meerdere malen per dag inzetten. Daarbĳ  zĳ n meerdere korte momenten van bĳ voorbeeld 5 

minuten zinvoller dan een half uur aaneengesloten inzet. Villa Letterpret wordt bĳ  voorkeur in de kringactiviteit ingezet. 

De inzet in de kleine kring is daarbĳ  ook goed mogelĳ k. Wanneer u merkt dat een kind een bepaald domein niet begrĳ pt, 

is het zinvol de Villa Letterpret activiteit te herhalen. Plaats dan bĳ  voorkeur een aantal kinderen van verschillende 

niveaus bĳ  elkaar. Zo leren kinderen spelenderwĳ s van en met elkaar.

Inzet van Villa Letterpret.

Villa Letterpret in de groep.
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Ed met
de Rijmpet
Materiaal:

• Rĳ mkaarten

• Ed met de rĳ mpet pop

Subdoelen:
- Het klassikaal kunnen opzeggen van rĳ mpjes

- Het individueel kunnen opzeggen van rĳ mpjes

- Het kunnen herkennen en toepassen van eindrĳ m

- Het kunnen herkennen en toepassen van beginrĳ m

- Het zelf ontdekken en produceren van rĳ m

Karakter van de pop:
Ed is een gezellige pop, die de hele dag in zĳ n bed ligt te 

slapen. Als hĳ  wakker wordt  en zĳ n Pet op zet begint hĳ  te 

rĳ men. Hĳ  daagt kinderen uit tot het vinden van rĳ mwoorden bĳ  

het themawoord.

Activiteiten:
Ed laat de kinderen verbaal rĳ men op woorden, zingt liedjes en 

laat plaatjes zien van woorden die op elkaar rĳ men. Daarnaast 

gaat hĳ  rĳ men met onzinwoorden: jabbertalken.

Tip:
Beginrĳ m is een moeilĳ ke toepassing. Het gaat om woorden 

zoals bĳ voorbeeld trek-trap. Deze oefeningen kunnen eventueel 

wachten tot groep 3 of gezien worden als extra leerstof.

Kerndoel: 11
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Ed met de Rijmpet
Rijmkaart

muis

huis



Villa Letterpret14

Arie 
de letter-
kanarie
Materiaal:

• Arie de letterkanarie handpop

• Letters

• Letterkaarten

Subdoelen:
- In een woord de klinker kunnen isoleren

- Letters kunnen benoemen

- Het auditief en visueel kunnen herkennen van de eerste letter 

 van een woord 

- Het auditief en visueel kunnen herkennen van de laatste letter 

 van een woord

- Het auditief en visueel kunnen herkennen van de middelste 

 letter in een woord

Karakter van de pop:
Arie de letterkanarie is de bewoner van de Villa Letterpret die 

verantwoordelĳ k is voor de letterkennis. Hĳ  roept de hele dag 

dat hĳ  alle letters kent, maar hĳ  kent er niet een of noemt de 

verkeerde.

Activiteiten:
Elke week hĳ st Arie een letter omhoog naar de zolderverdieping 

van Villa Letterpret. Vervolgens krĳ gt Arie het themawoord 

dat begint met de letter. Een of twee woorden per week zĳ n 

voldoende. Gebruik hiervoor de woordkaarten.

Tip:
Probeer niet alle letters van het alfabet te behandelen. 

De letters uit de eerste kern van groep 3 zĳ n in principe 

voldoende.

i  k  m  n  r  s  v  p  e  aa  oo uu

Kerndoel: 11
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huis

Arie de letterkanarie
Letterkaart
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Mollie de Mol
Materiaal:

• Mollie de mol handpop

• Klankgroepkaarten

• Instrumenten

Subdoelen:
- Het kunnen opdelen van woorden in klankgroepen. 

 Auditieve analyse.

- Het kunnen verbinden van klankgroepen tot woorden. 

 Auditieve synthese.

- Het verschil kunnen horen tussen lange en korte woorden.

Karakter van de pop:
De mol is de rustigste bewoner van Villa Letterpret. Doordat 

hĳ  slecht kan zien doet hĳ  alles op zĳ n gehoor. Mollie houdt 

van muziek maken en van het ritme in de woorden. Mollie de 

Mol kan niet hardop praten. Laat de mol woorden in uw oor 

fl uisteren en geef dan ‘door’ aan de kinderen wat Mollie gezegd 

heeft.

Activiteiten:
Mollie klapt de klankgroepen. Daarbĳ  wordt gebruikt gemaakt 

van visuele ondersteuning door woordkaarten met rondjes 

eronder. De kinderen klappen en dansen met Mollie mee. Het 

gaat erom dat er gevoel ontstaat voor ritme in woorden. Het 

gebruik van muziekinstrumenten is daarbĳ  aan te raden.

Tip:
Laat ritmes klappen en andere kinderen raden welk woord er 

geklapt word.

Kerndoel: 11

Mollie de Mol
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Mollie de Mol
Woordkaart
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Materiaal:

• Twee apen handpoppen

• Hak-en-plak kaartjes

• Plakkwastje

• Een hakbĳ ltje

Subdoelen:
- Het kunnen opdelen van woorden in klanken. 

 Auditieve analyse.

- Het kunnen samenvoegen van klanken tot een woord. 

 Auditieve synthese

Karakter van de pop:
De hak-en-plak apen hebben altĳ d ruzie. De een wil altĳ d 

woorden hakken en de ander wil ze juist plakken. Ze begrĳ pen 

elkaar nooit!

Activiteiten:
Werk met woordkaarten, voorzien van een illustratie.

• De kinderen noemen het hele woord.

• De hak aap hakt het woord in stukjes.

• De plakaap plakt het woord weer aan elkaar.

• Laat kinderen in stukjes praten. Welke aap kan ze verstaan?

Tip:
Bĳ  hakken en plakken maakt u hakkende en plakkende 

bewegingen met uw handen. Let hierbĳ  op, dat u verwarring 

met het klappen van klankgroepen door Mollie de Mol vermĳ dt.

Kerndoel: 11

Materiaal:

• Twee apen handpoppen

• Hak-en-plak kaartjes

Hak-en-
plak apen
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Materiaal:

• Twee apen handpoppen

• Hak-en-plak kaartjes

• Plakkwastje

• Een hakbĳ ltje

Hak-en-plak apen
Hak-en-plakkaart

h ui s
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Tante
 Truus
Materiaal:

• Verkleed uzelf met een schort en een muts

• Concrete materialen

• Woordkaarten

• Letterkaarten

• Twee hoepels

Subdoelen:
- Visuele discriminatie

- Auditieve discriminatie

Karakter van Tante Truus:
Tante Truus ruimt alle woorden of voorwerpen op die er niet 

bĳ horen.  Ze houdt van orde en netheid.

Bĳ behorend liedje:
Tante Truus tralala

Brengt orde in de Villa

Activiteiten:
• Lees rĳ mwoordjes voor. Welke rĳ mt er niet?

• Laat woordkaarten zien. Welke hoort er niet bĳ ?

• Laat letterkaarten zien. Wat zĳ n dezelfde letters?

Tip:
Wat hoort er niet bĳ ? Dit is een belangrĳ ke vraag voor 

jonge kinderen. Ze leren daardoor goed na te denken en te 

redeneren. Tante Truus kan zich ook nog bezig houden met: 

‘dit hoort bĳ  dit’ en ‘dit hoort bĳ  dat’ en ‘dit hoort bĳ  beide’. 

(verzamelingenleer) Vestig ook de aandacht op hetgeen er 

helemaal niet bĳ  hoort. (buiten de verzameling)

Kerndoel: 11

• Verkleed uzelf met een schort en een muts

TanteTanteTante
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Tante Truus
Sorteren op rijm
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Materiaal:

• dubbelwoordkaarten

• concrete materialen

Kerndoel: 11

Subdoelen:
- Het kunnen opdelen van samengestelde woorden in 

 componenten.

Activiteiten:
Kinderen vinden samengestelde woorden vaak heel leuk. 

Het werkt heel krachtig, om kinderen de woorden zelf te 

laten bedenken vanuit het themawoord. In dit geval is het 

themawoord ‘huis’. Leg een aantal plaatjes neer die passend 

zĳ n voor het woord ‘huis’.

Bĳ voorbeeld: Stoel   Dak   Keuken   Sleutel

Aan de kinderen wordt nu gevraagd welk woord bĳ  ‘huis’ past, 

zodat er een nieuw woord ontstaat.

Tip:
Het nieuwe woord kan vervolgens weer opnieuw langs alle 

bewoners van de Villa:

Mollie de Mol:

Uit hoeveel klankgroepen bestaat het? 

Ed met de rĳ mpet:

Wat rĳ mt er op dit woord? 

Arie de letterkanarie:

Met welke letter begint het? 

Vriendjes-
woorden

Tip:
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Vriendjeswoorden
Dubbelwoordkaart
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De Klompen
Materiaal:

• Een paar houten klompen

• Zinkaarten

• Blokjes

Subdoelen:
- Het kunnen opdelen van zinnen in woorden.

Activiteiten:
Voor jonge kinderen is het opdelen van woorden in zinnen 

bĳ zonder moeilĳ k. Voor deze toepassing is het ‘stappen’ van 

de woorden door het lokaal belangrĳ k. Maak daarom een lange 

‘straat’, waarover de kinderen kunnen stappen. Het neerleggen 

van blokjes op een kleinere straat is ook zeer effectief. Knip 

kaartjes met daarop de woorden uit en laat de kinderen de

zin proberen te vormen.

Tip:
Wanneer u de zin ‘In de huizen wonen muizen’ neerlegt, zullen 

de kinderen in de war raken en het woord huizen als twee 

stappen ervaren. Gebruik daarom 1-lettergreep woorden. 

Ga ook niet klappen, want dan raken de kinderen in de war met 

de klankgroepen van Mollie de Mol.

Kerndoel: 11

De Klompen
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De Klompen

het

woont

 huis

In

een

 muis



Kopieerbladen
Letterkaart
Vul in het vak onderaan dit kopieerblad achtereenvolgens een medeklinker, klinker en medeklinker in, die samen 

het woord vormen en maak de eerste letter rood.



Kopieerbladen
Klankgroepkaart
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Kopieerbladen
Hak-en-plak kaart
Vul in de vakjes onderaan dit kopieerblad achtereenvolgens een medeklinker, klinker en 

medeklinker in, die samen het woord vormen.



29

Kopieerbladen
Rijmkaart
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