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STAAL | OUDERBRIEF SPELLING | GROEP 6

Beste ouder/verzorger,

Met deze brief geven we u extra informatie over de spellingmethode Staal die we op school 

gebruiken.

In Staal spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat de instructie door 

de leerkracht centraal. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. Door die dagelijkse 

aandacht is het niet nodig dat u thuis ook oefent met uw kind. 

De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar ook 

de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de kennis 

van de kinderen niet weg. Het leereffect is groter wanneer uw kind de naam van de categorie 

en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgt. Daarom gebruiken we op school 

dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen.

Ter info vindt u bij deze ouderbrief de categorienamen en spellingregels die in de jaargroep van uw 

kind worden gebruikt.

Met vriendelijke groet,

Staal spelling op school, wat betekent dat?
     

Bekijk het filmpje op: http://bit.do/Staalouders                      
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1 Hakwoord Hakwoord. Ik schrijf het woord zoals ik het hoor.

Speciaal hakwoord Speciaal hakwoord. Daar mag geen u tussen.

2 Zingwoord Zingwoord. Net als bij ding-dong.

3 Luchtwoord Luchtwoord. Korte klank + cht met de ch van lucht. 
Behalve bij hij ligt, hij legt, hij zegt.

ch-woorden Luchtwoord van het versje. 

4 Plankwoord Plankwoord. Daar mag geen g tussen.

5 Eer-oor-eur-woord Eer-oor-eur-woord. Ik schrijf ee, oo, eu.

Eer-woord. Ik schrijf ee.
Oor-woord. Ik schrijf oo.

Eur-woord. Ik schrijf eu.
Eel-woord. Ik schrijf ee.

6 Aai-ooi-oei-woord Aai-ooi-oei-woord. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf de i.

7 Eeuw-ieuw-woord Eeuw-ieuw-woord. Ik denk aan de u.

8 Langermaakwoord Langermaakwoord. Ik hoor een /t/ aan het eind, dus langer maken. 
Ik hoor of ik d of t moet schrijven.

Langermaakwoord -b Langermaakwoord van het eind-b-rijtje, dus langer maken. 
Ik hoor dat ik b moet schrijven.
eb, heb, web, drab, krab, slab, kwab, rib, schub, schrob, Bob, Job, Rob

9 Voorvoegsel Voorvoegsel. Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.

10 Klankgroepenwoord verkort

Lange klank
A-lijst

Klankgroepenwoord.  
De klankgroep is [...]
De laatste klank is [...]
Dat is een lange klank.
En dan neem ik een stukje 
van de [...] weg.

Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Lange klank.
En dan neem ik een stukje 
van de [...] weg.

Korte klank Klankgroepenwoord. 
De klankgroep is [...]
De laatste klank is [...]
Dat is een korte klank.
En dan schrijf ik de [...] dubbel.

Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Korte klank.
En dan schrijf ik de [...] dubbel.

Tweetekenklank Klankgroepenwoord. 
De klankgroep is [...]
De laatste klank is [...]
Dat is een tweetekenklank.
En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor.

Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Tweetekenklank.
En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor.

Medeklinker Klankgroepenwoord. 
De klankgroep is [...]
De laatste klank is [...]
Dat is een medeklinker.
En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor.

Klankgroep [...]
Laatste klank [...]
Medeklinker.
En dan schrijf ik het woord 
zoals ik het hoor.
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11 Verkleinwoord Verkleinwoord. Grondwoord is [...]  Dat is een [categorie+regel]. 
Dan [je / tje / pje] erachter. Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.

Verkleinwoord met -etje Verkleinwoord met -etje. [categorie+regel]. 
Ik hoor twee keer de /u/, maar ik schrijf de e.

Verkleinwoord met 
-aatje, -ootje, -uutje

Verkleinwoord met -aatje. [categorie+regel]. Dan aatje.
Verkleinwoord met -ootje. [categorie+regel]. Dan ootje.
Verkleinwoord met -uutje. [categorie+regel]. Dan uutje.

Verkleinwoord (als 
koninkje)

Verkleinwoord. [categorie+regel]. Plankwoord. Daar mag geen g tussen. 
Dan je. Ik hoor de /u/, maar ik schrijf de e.

12 Achtervoegsel Achtervoegsel -ig. Ik hoor /ug/, maar ik schrijf ig (en dan de e).
Achtervoegsel -lijk. Ik hoor /luk/, maar ik schrijf lijk (en dan de e).

13 Kilowoord Kilowoord. Ik hoor de /ie/, maar ik schrijf de i.

14 Komma-s-woord Komma-s-woord. Eerst de komma, dan de s.

15 Centwoord Centwoord. Ik hoor de /s/, maar ik schrijf de c.

16 Komma-s-meervoud Komma-s-meervoud. Meervoud en lange klank aan het eind: 
komma-s, behalve bij ee.

17 Politiewoord Politiewoord. Ik hoor /tsie/, maar ik schrijf tie.

18 Colawoord Colawoord. Ik hoor de /k/, maar ik schrijf de c.

19 Tropisch-woord Tropisch-woord. Ik hoor /ies/, maar ik schrijf isch.

20 Taxiwoord Taxiwoord. Ik hoor /ks/, maar ik schrijf de x.

21 Chefwoord Chefwoord. Ik hoor /sj/, maar ik schrijf ch.

22 Theewoord Theewoord. Ik  hoor de /t/, maar ik schrijf th.

23 Caféwoord Caféwoord. Met een streepje op de é.

24 Cadeauwoord Cadeauwoord. Ik hoor /oo/, maar ik schrijf eau.

25 Routewoord Routewoord. Ik hoor /oe/, maar ik schrijf ou.

26 Garagewoord Garagewoord. Ik hoor /zj/, maar ik schrijf g.

27 Lollywoord Lollywoord. Ik schrijf de Griekse y.

28 Tremawoord Tremawoord. Puntjes op de [...] 

Ei-ij ei. Staat op de ei-plaat, dus korte ei.
ij. Staat niet op de ei-plaat, dus lange ij.

Au-ou au. Staat op de au-plaat, dus atje-au.
ou. Staat niet op de au-plaat, dus otje-ou.

Woord van het 
uw-rijtje

Woord van het uw-rijtje. Ik hoor de /uu/, maar ik schrijf de u.
uw, duw, ruw, schuw, sluw, schaduw, waarschuw, zenuw, zwaluw

Woord van het
gids-rijtje

Woord van het gids-rijtje. Ik denk aan de d.
gids, fonds, ginds, loods, reeds, sinds, steeds

Woord met 
-eren, -enen, -elen

Ik hoor twee keer de /u/, maar ik schrijf de e. 

Samenstelling Samenstelling. 
1e woord: [woord+categorie+regel]. 
2e woord: [woord+categorie+regel].
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