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Plankwoord

Doel
• Leren schrijven van het plankwoord.

VOORBEREIDING
Lees de informatie over het plankwoord in hoofdstuk 3 van de
algemene handleiding en bekijk het instructieﬁlmpje van het
plankwoord.

Lees de woorden op het bord voor en herhaal telkens de regel
die erbij hoort. Vraag wie er nog een plankwoord kent. Schrijf
de genoemde woorden zelf op het bord maar laat om de
beurt een kind de categorie en de regel noemen.

Schrijf op het bord:

Laat de woorden van deze nieuwe categorie op het bord
staan. Vul ze deze week aan; ook met toevallige vondsten
tijdens andere lessen.

flink
de klank

OEFENDICTEE
OPFRISSEN
Au-woorden
Zeg de volgende woorden en de kinderen noemen of het met
atje-au of otje-ou is: ik trouw, ik kauw, grauw, de mouw, rauw,
ik zou. Wissel individuele beurten af met in koor oefenen.
Categorieën
Zeg de hakwoorden en geef steeds de kleur van de hakkaarten
aan. De kinderen hakken het woord en noemen steeds weer
de eerste letter.
Hak het woord: bloem-b, fruit-f, durf-d, scherp-s, harkt-h,
dikst-d, straks-s, splits-s, kletst-k, fronst-f.
Een kind hakt het woord en maakt de hakbeweging van links
naar rechts. De andere kinderen doen zachtjes mee.
Gebruik geen alfabetnamen, maar klanknamen.

Wijs op de categoriekaart. De kinderen gebruiken hun
staalboek.
Denk aan de categorie en aan de regel. Schrijf dan het woord
op en schrijf het nummer van de categorie erboven.
Zeg elk woord één maal. De kinderen zeggen het na en
schrijven het op.
de school, leukst, de kring, hij denkt, hij spreekt, elk.
Zeg de zin één maal: de jongen praat al zachter.
De kinderen zeggen de zin in koor na en schrijven de zin
in één keer op. Ze schrijven bij jongen en zachter het
nummer van de categorie erboven.

Wijs op de categoriekaart de overige aangeleerde categorieën
aan. De kinderen noemen de regel bij elke categorie en geven
een voorbeeldwoord. Wissel individuele beurten af met in
koor oefenen. Geef vooral kinderen de beurt die moeite hebben met de aangeboden categorie.
Kijk voor de regels op de regelkaart in de handleiding.
INSTRUCTIE
Vertel de kinderen dat ze vandaag een nieuwe categorie leren:
het plankwoord. Wijs de categorie aan op de categoriekaart
en vertel welke categorie het is. Zeg de regel die erbij hoort:
Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
Maak ook het bijbehorende categoriegebaar.
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Materiaal leerkracht
• Categoriekaart (na plankwoord afgedekt)
• Regelkaart
• Au-plaat
• Woordenlijst

NABESPREKING
De kinderen kijken hun dictee na met een kleurpotlood.
Schrijf de woorden en de zin op het digibord. Vraag de kinderen om de beurt: Hoe heb je nagedacht? Een kind noemt de
categorie en de regel. Pas op dat de kinderen niet in nummers
praten, maar altijd in categorienamen en de regels.
Woorden:
– de school 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het
hoor.
– leukst 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.
– de kring 2 . Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– hij denk 4 t. Plankwoord. Daar mag geen g tussen.
– hij spreekt 1 . Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het
hoor.
– elk 1 . Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

Materiaal kinderen
• Staalboek
• Kleurpotlood
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OPDRACHT 1

Schrijf het woord op.

ik drink

de bank

ik stink

linksaf

ik denk

ik schenk

de plank

de inkt

OPDRACHT 2

Maak de rij af.

ik drink

hij drinkt

ik jank

hij jankt

ik bonk

hij bonkt

ik wenk

hij wenkt

ik klink

hij klinkt

ik dank

OPDRACHT 3
P

hij dankt
Schrijf het au-woord woord op.

jas is niet b

Pauls, blauw
grauw
snauw
kauw
nauw
au, gauw

,

meer een tikkeltje g

,

maar als je dat opmerkt dan krijg je een s

.

Als ik vettigheid k

Zin: de jong 2 en praat al zacht 3 er.
– jong 2 en. Zingwoord. Net als bij ding-dong.
– zacht 3 er. Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van
lucht. Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.
Woordsoorten/leestekens:
Wat heb je aan het eind van de zin gezet? (een punt)
Observeer de kinderen. Met welke categorieën hebben ze nog
problemen? Kom daar de volgende dag bij het opfrissen en/of
tijdens het zelfstandig werken op terug.

wordt m’n broek veel te n
en dat doet

! dus stop ik maar g

.

OPDRACHT 4

Schrijf het woord op.
Schrijf twee woorden op die erop rijmen.

de klas
het gras

de kring

ik drink

acht

eigen antwoord
20

ZELFSTANDIG WERKEN
De kinderen maken tijdens hun dag- of weektaak de oefeningen
van deze week in het werkboek.

TIP
Sta met het gezicht naar de kinderen gericht
tijdens het hakken op de hakkaart en doe
het in spiegelbeeld voor. Dat voorkomt
omkeringen.
Verwijs bij het aanbieden van de nieuwe
categorie naar het lezen. Vertel de kinderen
dat ze deze categorie al kennen van het
lezen. Overleg met collega’s (ook van groep
3) om de categorienaam al aan te leren en
regelmatig te benoemen bij het lezen. Op
deze manier wordt de categorie makkelijker
herkend.
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