
 
 
 

Les 1  Reeksen 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

1.1 Mondbewegingen nadoen      

1.2 Dagen van de week    

1.3 Dagen van de week    

1.4 Maanden van het jaar    

1.5 Maanden van het jaar    

1.6 Getallen 1 t/m 10    

1.7 Getallen 11 t/m 20    

1.8 Getallen 21 t/m 31    

1.9 Getallen 1 t/m 31    

1.10 Data    
 

 

 

Les 2  Categorieën 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

2.1 Mondbewegingen nadoen      

2.2 Provincies in Nederland    

2.3 Provincies in Nederland (in zinnen)    

2.4 Landen in West-Europa    

2.5 Landen in West-Europa (in zinnen)    

2.6 Plaatsen in Nederland    

2.7 Plaatsen in Nederland (in zinnen)    

2.8 Waar naar toe? (in zinnen)    

2.9 Welke dag? (in zinnen)    

2.10 Welke datum? (in zinnen)    
 

 

 

Les 3  Lipklanken, ronde klinkers, lettergrepen 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

3.1 Mondbewegingen nadoen - lipklanken      

3.2 Lipklanken in woorden    

3.3 Lipklanken in woorden    

3.4 Lipklanken in zinnen    

3.5 Mondbewegingen nadoen - ronde klinkers    

3.6 Ronde klinkers in woorden    

3.7 Ronde klinkers in zinnen    

3.8 Aantal lettergrepen - landen    

3.9 Aantal lettergrepen - namen    

3.10 Aantal lettergrepen - voorwerpen    
 



 
 
 

Les 4  Liptandklanken en open klinkers 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

4.1 Mondbewegingen nadoen -liptandklanken      

4.2 Liptandklanken in woorden    

4.3 Liptandklanken in woorden    

4.4 Liptandklanken in zinnen    

4.5 Kleine verschillen zien tussen woorden:  
lip- en liptandklanken 

   

4.6 Kleine verschillen zien tussen woorden:  
lip- en liptandklanken 

   

4.7 Mondbewegingen nadoen – open klinkers    

4.8 Open klinkers in woorden    

4.9 Open klinkers in zinnen    

4.10 Kleine verschillen zien tussen woorden en 
zinnen: ronde en open klinkers 

   

 

Les 5  Tongpuntklanken en brede klinkers 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

5.1 Mondbewegingen nadoen -tongpuntklanken      

5.2 l-n  in woorden    

5.3 d-t  in woorden    

5.4 s-z  in woorden    

5.5 Tongpunt-r in woorden    

5.6 Kleine verschillen zien tussen woorden:  
lip-, liptand- en tongpuntklanken 

   

5.7 Mondbewegingen nadoen – brede klinkers    

5.8 Brede klinkers in woorden    

5.9 Kleine verschillen zien tussen woorden:  
ronde, open en brede klinkers 

   

5.10 Kleine verschillen zien tussen zinnen    
 

Les 6  Tweeklanken 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

6.1 Mondbewegingen nadoen - tweeklanken      

6.2 Tweeklanken au/ou, ei/ij of ui in woorden    

6.3 Kleine verschillen zien tussen woorden:  
au/ou, ei/ij of ui 

   

6.4 Kleine verschillen zien tussen woorden:  
au/ou, ei/ij of ui 

   

6.5 Tweeklanken au/ou, ei/ij of ui   in zinnen    

6.6 Kleine verschillen zien tussen zinnen:  
au/ou, ei/ij of ui 

   

6.7 Kleine verschillen zien tussen woorden:  
aai, ooi of oei 

   

6.8 Tweeklanken aai, ooi of oei   in zinnen    

6.9 Kleine verschillen zien tussen woorden: 
ieuw, eeuw of uw   

   

6.10 Tweeklanken ieuw, eeuw of uw    in zinnen    



 
 
 

Les 7  Onzichtbare klanken en herhaling mondbeelden 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

7.1 Mondbewegingen nadoen –  
onzichtbare medeklinkers in woorden 

     

7.2 Mondbewegingen nadoen –  
onzichtbare medeklinkers in zinnen 

   

7.3 Mondbewegingen nadoen – doffe e in woorden    

7.4 Mondbewegingen nadoen – doffe e in zinnen    

7.5 Kleine verschillen zien tussen woorden: 
medeklinkers 

   

7.6 Kleine verschillen zien tussen woorden: klinkers    

7.7 Kleine verschillen zien tussen zinnen:  
klinkers en medeklinkers 

   

7.8 Herhaling mondbeelden:  
Welke klank heeft een ander mondbeeld? 

   

7.9 Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest 
in de zin voor? 

   

7.10 Wel klinker-mondbeeld komt het meest in de 
zin voor? 

   

 

Les 8  Klemtonen, lichaamstaal en foto’s 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

8.1 Klemtoon in een woord      

8.2 Klemtoon in een woord    

8.3 Klemtoon in een woord    

8.4 Klemtoon in een zin    

8.5 Zin ondersteund met lichaamstaal    

8.6 Zin ondersteund met lichaamstaal    

8.7 Woord ondersteund met foto’s    

8.8 Zin ondersteund met foto’s    

8.9 Zin ondersteund met foto’s    

8.10 Zin ondersteund met foto’s    
 

Les 9  Informatie over het gespreksonderwerp 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

9.1 Woorden uit een categorie      

9.2 Woorden uit een categorie    

9.3 Aanvulzinnen    

9.4 Aanvulzinnen    

9.5 Aanvulzinnen    

9.6 Zinnen in voorspelbare situaties    

9.7 Wie gaat iets doen?    

9.8 Wanneer gaat iemand wat doen?    

9.9 Wat gaat iemand doen?    

9.10 Wie gaat wanneer en wat doen?    
 

 



 
 
 

Thema   Winkelen 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

1 Bedragen      

2 Sleep de namen van winkels in de goede 
volgorde 

   

3 Wie koopt wat in welke winkel?    

4 Wie koopt wat en waarvoor?  
Sleep in de goede volgorde 

   

5 Wie koopt wat en waarvoor?  
Sleep in de goede volgorde 

   

6 Sleep de zinnen van het verhaal in de goede 
volgorde 

   

7 Een verhaal volgen    

8 Een verhaal volgen    

9 Een gesprek volgen    

10 Een gesprek volgen    
 

Thema  Vakantie 
Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

1 Wie gaat mee op reis?      

2 Sleep de souvenirs in de goede volgorde    

3 Wie gaat wat en waar doen op vakantie?    

4 Wie doet wat en waarom op vakantie?  
Sleep in de goede volgorde 

   

5 Wie doet wat en waar?  
Sleep in de goede volgorde 

   

6 Sleep de zinnen van het verhaal in de goede 
volgorde 

   

7 Een verhaal volgen    

8 Een verhaal volgen    

9 Een gesprek volgen    

10 Een gesprek volgen    
 

Thema  Eten 

Oefeningen % goedscore per keer dat u oefent 

1 Ingrediënten      

2 Sleep de ingrediënten in de goede volgorde    

3 Wie doet wat en waar?    

4 Wie doet wat en waarom?  
Sleep in de goede volgorde 

   

5 Wie doet wat voor wie en waarvoor?  
Sleep in de goede volgorde 

   

6 Sleep de zinnen van het verhaal in de goede 
volgorde 

   

7 Een verhaal volgen    

8 Een verhaal volgen    

9 Een gesprek volgen    

10 Een gesprek volgen    
 


