
Van het tweede werkboek bij Zo ontdek ik het lezen!, deel 3 staat hieronder eerst de inhoudsopgave. 
   Vervolgens zijn weergegeven: 
 
Het hoofdstuk over het ontdekken van ‘-isch’ als /ies/ 
Het hoofdstuk over het ontdekken van ‘ch’ dat als /sj/ klinkt 
P.170-171 van het hoofdstuk over het ontdekken van werkwoordvormen in de tegenwoordige tijd op ‘d’ of ‘dt’ die als /t/ klinken – de dt-regel – en op ‘t’ 

waar ‘tt’ te verwachten is 
Het hoofdstuk over het kennisnemen van de letternamen en het alfabet 
 
Let op!  
De leerling doet de hoofdstukken over ‘ik landde/rustte’, ‘jij vindt’ en ‘wij landden/rustten toen’ pas als het hiervoor rijp is; zie het inkijkexemplaar van de 
handleiding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inhoudsopgave 
 
Het ontdekken van ‘-isch’ als /-ies/ 
Het ontdekken van de ‘i’ die als /ie/ klinkt 
Het ontdekken van de ‘c’ die als /k/ en als /s/ kan klinken 
Het ontdekken van de ‘g’ die als /zj/ klinkt 
Het ontdekken van ‘th’ dat als /t/ klinkt 
Het ontdekken van ‘ch’ dat als /sj/ klinkt 
Het ontdekken van ‘tie’ dat als /sie/ of /tsie/ klinkt 
Het ontdekken van de ‘s’ die als /z/ klinkt 
Het ontdekken van het verschil tussen ‘-tijd’ en ‘-teit’ 
Het ontdekken van woorden op ‘iaal’, ‘ieel’, ‘ueel’ en ‘eaal’ 
Het ontdekken van leen- of bastaardwoorden 
Het ontdekken van het korte (-) en het lange (–) streepje 
Het ontdekken van het deelteken of trema (¨) 
Het ontdekken van andere rollen van de apostrof (’ en ‘) 
Het ontdekken van andere rollen van de apostrof (’ en ‘) en van ‘ie’ voor ‘hij’ 
Het ontdekken van de ‘y’ die als /i/ klinkt 
Het ontdekken van werkwoordvormen in de tegenwoordige tijd op ‘b’ of ‘bt’ die als /p/ respectievelijk /pt/ klinken 
De drie tijden en de twee vormen van toen-woorden 
Het ontdekken van de schrijfwijze van de sterke werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd 
Het ontdekken van de schrijfwijze van de enkelvouden van de zwakke werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd als de ik-vorm in de tegenwoordige tijd 

op /t/ eindigt 
Het ontdekken van de schrijfwijze van de verleden deelwoorden die eindigen op /t/ 
Het ontdekken van de schrijfwijze van werkwoordvormen bij de werkwoorden op /vun/ en /zun/ 
Het ontdekken van werkwoordvormen in de tegenwoordige tijd op ‘d’ of ‘dt’ die als /t/ klinken, en op ‘t’ waar ‘tt’ te verwachten is  
Het ontdekken van de schrijfwijze van de meervouden van de zwakke werkwoorden in de onvoltooid verleden tijd als ik-vorm op /t/ eindigt 
Het ontdekken van de letters ‘é’, ‘è’, ‘à’ en ‘ç’ en hun klankwaardes 
Het ontdekken van ‘ph’ dat als /f/ klinkt 
Het kennisnemen van de spelling van eigennamen 
Het ontdekken van de betekenissen van het puntjepuntjepuntje 
Het ontdekken van de drukletters ‘a’ en ‘g’ en de conventies rond het letterlijke schrijven en het weergeven van klanken 
Het kennisnemen van de letternamen en het alfabet 
 



               



               



               



               



               


