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Korte, lange en tweeklank
1. Korte en lange klinker
Er zijn twee soorten klinkers: korte en lange.
De korte klinkers zijn: a, e, i, o, u.
De lange klinkers zijn: aa, ee, oo, uu.
kort: pak, leg, lig, sok, kus.
lang: kaas, leeg, roos, zuur

2. Tweeklanken
Tweeklanken bestaan uit een combinatie van twee verschillende klanken: ij, ei, ie, ui, ou, au, oe, eu

3. Woorden met één klankgroep: man of maan, leg of leeg, bom of boom, vul of vuur.
Je hoort maar één klankgroep in de volgende woorden.
Bijvoorbeeld
Vóór de -n hoor ik een korte klank: man
Je schrijft maar 1 klinker: a
Vóór de -n hoor ik een lange klank: maan
Je schrijft 2 klinkers: aa
De klinkers zijn hier opgesloten tussen twee medeklinkers. De klinkers staan dus niet aan het eind
van een klankgroep.
Bij de korte klinker schrijf je: a, e, i, o, u
Bij de lange klinker schrijf je: aa, ee, oo, uu
De a, e,o,u, klinkt kort:
De aa, ee, oo, uu klinkt lang:

lag
laag

leg
pil
steen doos

wol
vuur

mug

Let op:
• Hoor je achteraan een lange klank zonder een medeklinker (zoals aa, ee, oo of uu), dan
schrijf je maar één klinker aan het eind van de klankgroep.
Niet ‘ik gaa’, maar ‘ik ga’.
• Als er een medeklinker aan het eind van een klankgroep staat, is het een gewoon woord.
Schrijf het woord dan zoals je het hoort, bijvoorbeeld: paar-den, bor-den.
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4. Spelen of spellen
We gaan buiten spelen -> klinkt lang
We doen twee spellen -> klinkt kort
spelen spellen

Wanneer schrijf je ll of l?

speel

Wanneer schrijf je ee of e?

spelen

Hoe je de woorden spelt hangt af van het volgende:
Hoor je een korte of een lange klank?
Hoor je een tweeklank?

5. Regels van de korte klank, lange klank en tweeklank bij woorden met meer dan één lettergreep
kort

lang

tweeklank

ba-llen

bo-men

boe-ren

Hoor je aan het eind van de
klankgroep een korte klank, dan
schrijf je de volgende medeklinker
dubbel: je schrijft dus twee dezelfde
medeklinkers op.

a
e
o
u
i

ba-kken
zwe-mmen
so-kken
bu-kken
bli-kken

Onthoud goed: aan het eind van de
klankgroep staat maar één klinker.

Hoor je aan het eind van de
klankgroep een lange klank, dan
schrijf je als volgende letter één
medeklinker op.

aa
ee
oo
uu

ij
ei
ui
ou
au
Onthoud goed: aan het eind van eu
de klankgroep staat maar één ie
klinker.
oe
ma-ken en dus niet maa-ken;
e-ten en dus niet ee-ten.
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va-ren
me-ren
bo-ren
vu-ren

Hoor je aan het eind van de
klankgroep een tweeklank, dan
schrijf je als volgende letter één
medeklinker op.

kij-ken
rei-ken
kui-ken
hou-ten
pau-ken
keu-ken
vie-ren
koe-ken
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6. Woorden met -ven en -fen: boven of boffen
Er zijn weinig regels voor de -v of -f.
Wanneer schrijf je achteraan -ven of -fen?
Het heeft te maken met lange en korte klanken.
dief

die ven

bluf blu ffen

slaaf

sla ven

blaf bla ffen

leef

le ven

tref tre ffen

geloof gelo ven bof bo ffen
Wanneer ven?
Na een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijf je meestal -ven.
De lange klanken zijn: aa oo uu ee
(aan het eind van een klankgroep schrijf je maar één a, o, u of e)
le - ven
belo - ven
Ook na een tweeklank krijg je ve(n).
boe - ven
lie - ve
schrij - ven
wui - ven
Uitzondering: fotografen
en nog een paar moeilijke woorden:
paragrafen
filosofen
Wanneer krijg je aan het eind fen?
Na een korte klank aan het eind van een klankgroep schrijf je fen.
Omdat de klank kort is, schrijf je ff.
De korte klanken zijn: a
maf
bof

o

u

e

i

maffe
boffen

Uitzondering:
graf
graven

Bron: dutchgrammar.com, cambiumned.nl, meesterklaas.nl

Spelling: korte, lange klank en tweeklank - uitleg
Taalgroepnl.nl

7. Woorden met -zen of -ssen: kazen of kassen
Na een korte klinker aan het eind van een klankgroep schrijf je de volgende medeklinker dubbel.
tros
klas
vis
mus
les

tro ssen
kla ssen
vi ssen
mu ssen
le ssen

Na een lange klank aan het eind van een klankgroep schrijf je de volgende medeklinker enkel.
doos
kaas
lees

do zen
ka zen
le zen

Uitzondering:
kaars
kaar sen
Na een tweeklank aan het eind van een klankgroep schrijf je de volgende medeklinker enkel.
reis
prijs
sluis
hoes

rei zen
prij zen
slui zen
hoe zen

Uitzondering:
kous - kousen
paus - pausen
poesen en poezen allebei goed.
sausen en sauzen allebei goed.

8. Woorden met de klanken -eer, -oor en -eur
De klanken eer oor eur zijn niet kort. Dus komt er maar één medeklinker achter.
beer
oor
kleur

be ren
o ren
kleu ren
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