
Van het werkboek bij Zo ontdek ik het lezen!, deel 2 staat hieronder eerst de inhoudsopgave. 
   Vervolgens zijn weergegeven: 
 
Het hoofdstuk over het ontdekken van de stomme ‘e’ 
Het hoofdstuk over het ontdekken van de klankwaarde van ‘ng’ en ‘nk’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘ou’ 
Het hoofdstuk over ‘stje’ als /sju/ en ‘chtje’ als /chju/ 
De twee laatste verhaaltjes van het werkboek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoudsopgave 
 
Het ontdekken van de stomme ‘e’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘ij’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘oe’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘ui’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘-de(n)’ en ‘-te(n)’ 
Het onderscheiden tussen ‘e’ als /e/ en ‘e’ als /ə/ 
Het lezen van ‘het’, ‘een’ en ‘eens’ 
Het lezen van ‘er’, ‘hem’, ‘daar’ en ‘haar’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘ng’ en ‘nk’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘eu’ 
‘C’ vóór de letter ‘e’ en ‘Ͻ ’ na de letter ‘e’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘be-’, ‘ge-’ en ‘ver-’ 
Het ontdekken van de betekenis van ‘:’ en de apostrofe (’) 
Het ontdekken van de betekenis van ‘!’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘-eren’, ‘-elen’ en ‘-enen’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘ei’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘ou’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘uw’ 
Het ontdekken van de stomme ‘i’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘aai’, ‘ooi’ en ‘oei’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘au’ 
Het ontdekken van de klankwaarde van ‘eeuw’ en ‘ieuw’ 
Het ontdekken van de stomme ‘ij’ 
‘ch’ en ‘g’ en de werkwoorden op ‘-chen’ 
‘-stje’ klinkt als /-sju/ en ‘-chtje’ als /-chju/ 
‘wr-’ als /vr/ of /wr/ 
Woorden met ‘x’ en met ‘ks 
De hoofdletters ‘K’, ‘O’, ‘P’, ‘S’, ‘U’, ‘V’, ‘W’ en ‘Z’ 
De hoofdletters ‘F’, ‘H’, ‘I’ en ‘J’ 
De hoofdletters ‘B’, ‘E’, ‘L’, ‘N’ en ‘T’ 
De hoofdletters ‘A’, ‘D’, ‘G’, ‘M’ en ‘R’ 
De hoofdletters ‘C’, ‘Q’, ‘X’ en ‘Y’ 
Het lezen van vier verhaaltjes 



               



               



               



               



               



               



               



               


