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Connectrijtjes bij ‘Iets met een muts’ 
 

Connect Woordherkenning 

Aansluitend bij kern 7 en 8 Veilig leren lezen (Zwijsen) 

 

 

 
 

Blz. 5 beer 

-eer  heet heer heen been beer weer 

 

Blz. 6 wie is voor? 

-oor  koor kook ook oor door voor 

 

Blz. 8 ik keur de koek 

-eur  keus keur geur gaar goor door  

-eur  koek doek deuk deur keur keer 

 

Blz. 9 wat een zeur 

-eer, -eur week weer zeer zeur deur deun  

-eer, -oor doos door voor veer keer koor 

 

Blz. 10 schuim 

sch-  gaaf schaaf schuif schuim schuit schiet 
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Blz. 12 schim 

sch-  gil schil schim schip schaap gaap 

sch-  geef scheef schuif schaaf gaaf gaan 

 

Blz. 13 Kees en Moo en … 

Geen connectrijtje(s), het gaat hier om de hoofdletters 

 

Blz. 14 De bal en de ring 

-ng  vis vin ving ring ging gong 

-ng  zin zing ring ving ging gang 

 

Blz. 16 Oud 

-d  koe kou koud oud goud goed  

-ng  lang bang vang van vin in 

-d  bek bed bid bad bal al  

-d  wit wat wad bad bed bel (Belangrijk: leg verschil uit tussen         

‘wat’ en ‘wad’) 

 

 

Blz. 19 Red mij 

-d  ren red rood nood noot noor (Belangrijk: leg verschil uit 

tussen ‘nood’ en ‘noot’) 

-d, -oor nood dood daad daar door hoor 

-d  red wed bed bad bid bil 

-d  hoes hoed goed goud oud koud 

 

Blz. 20 Mop van Bob 

-b  web eb en ben bon bob 

-b  heb web wel wol bol bob 

 

Blz. 21 Heb je kaas? 

-b  eb heb hen en wen wel  

 

Blz. 22 Huib  

-d  zuid luid lied lief dief dier 

-b  heb Huib huis huid luid lui 

-d  wijd wijn wen hen heb eb 
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Blz. 23 Slaap je? 

sl-  schaap slaap slaat slot lot laat 

sl-  slap slak slag slaag laag leeg  

st-  stom som sop stop stip stil  

 

Blz. 24 Ik spin en ik grom 
sp-  spin pin pit pot spot spuit 

sp-, sl- staar spaar spaan slaan slaap slap 

sp-  spek spook spoor speer spier pier  

 

gr-  raaf graaf groef groen groep roep 

gr-  grom krom kom kam ram gram 

 

Blz. 25   Glad 

gl-, -d   glijd glad glas gras gas gat  

gl-, sl-, sp-, -eer  gleuf sleuf sleur speur speer peer 

 

Blz. 27 In vuur en vlam 

vl-, sl- lam vlam vlag slag slap lap 

vl-  voer vloer vloek vlek lek les 

 

Blz. 28 Het zwijn en de friet 

fr-, gr- ruit fruit friet riet griet graat   

of: 

fr-  riet friet fruit ruit uit uil 

 

zw-  zwaan zwaar waar weer zweer zweep 

of: 

zw-  zwijn zwaan zwaar waar wier zwier  

 

 

Blz. 29 Neef Bart en de taart 

-rt, -d het hert hart bart bar bad 

-rt, -oor kaart taart vaart vaar voor boor  

-rt, -eer viert vier ver veer leer leert 

-nt  wat want kant kent bent ben  

-nt,-st tent test best bent bont bon 
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Blz. 31 De kast 

-st  bes best beest leest last kast 

-st  mast kast kist wist wit wip 

-st  mes mest test vest vast vat 

st-  tel stel stil til taal staal  

 

Blz. 32 Hans de schoen 

-ns  dan dans dons ons ans hans 

-ns  hans gans gang lang lans ans 

-ns, -st naast haast haas hans ans as 

 

Blz. 33 Mars 

-rs, -rt paars kaars kaart maart Mart mars 

 

Blz. 34 Iets met een muts 

-ts  koets poets poes moes mus muts 

-ts  fiets iets niets niet nat schat 

-st  mist mis vis vist vuist juist 

 

Blz. 35 Mark de zalm en God 

-lm  kam kalm zalm zal zaal taal 

-lm  zalm zal hal ham hem helm 

-rk  kerk berk bek wek werk merk 

-rk, -lm hurk hark park pak palm kalm 

dr-  drop drup druk ruk uk eik 

 

Blz. 36 De prei en de koe 

pr-  slak lak pak prak prik pruik 

vl-, pr- vlees lees pees poes poef proef 

pr-, gr- praat graat graas grijs prijs ijs  

 

Blz. 38 Kras de krab 

kr-  krab kras kas kaas kaal kraal  

kr-  kruid kruis kruik kruk krul prul 

kr-, gr- kroon kraan graan graag kraag krijg 
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Blz. 39 Bij een plas 
kw-, -ls kwel kwaal kaal vaal val vals 

-ls  als mals vals val wal kwal 

pl-, sl- pas plas plan plak lak slak 

 

Blz. 41 De bril van mijn broer 

br-  broer boer boek broek brok rok 

br-  bil bril brul krul kruk kruik  

-kt, -st bak bakt bukt lukt lijkt lijst 

-ft, -st heeft leeft lift list kist kast kaft 

 

Blz. 42 In de klas 

kl-  op kop klop klok klik lik 

kl-, bl- blijf lijf leef kleef kleed klad 

kl-, -mt komt kom kam klam klas klap 

 

Blz. 43 Mijn zus van drie 

kn-, sn- knijp knip kip sip snip snik 

vr-  vries vies vaas vaag vraag vroeg 

-lk, -lf wol wolk welk elk elf zelf 

-gt  zegt zeg leg lieg liegt ligt  

tr-  trein troon toon tin tip trip 

sch-, -nt schijnt schijn schoon boon ben bent 

 

Blz. 44 Dolfijn 

-lt  voet voelt valt val bal balt 

 

Blz. 46 Ik denk 

-nk, -ns dans dan dank denk den pen 

-nk, ng vin vink pink bink bank bang 

bl-  laf blaf blijf blij bij bijt 

 

Blz. 47 Wat denk jij? 

-nk, -ng pink zink zang bang bank dank  

-ch, -cht lach ach acht lacht dacht dicht  

-ps, -lp rups hups hup hulp help welp 

-mp  lam lamp lomp pomp pop piep 
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Blz. 48 Mijn nicht 

-cht  dit dicht nicht nacht nat net 

-ch, -cht vlecht vecht vacht lacht acht ach 

 

Blz. 48 Wat zoek je nu? 

-a, vl- laf la vla vlag vlam vlak 

-u, -a  plu nu nut nat na ma 

o-, -a  o op opa pa ma oma (let op: o vooraan!) 

 

Blz. 49   Spons doet aan sport 

sp- -ns/-nt   spons spaans spaan spin spint pint 

sp- -rt, st- -rt  spot sport stort start staart taart  

vr- -gt, kl-/kn- -gt vraagt vraag kraag klaag klaagt knaagt 

st- -rk/rf, sp- -rt  sterk sterf ster staar spaar spaart  

 

Blz. 51   Koetje Knip  

sn- -pt, kn-  -pt  snapt snap knap knip knipt knoopt 

-je, sch-    aapje schaapje scheepje scheetje schatje schat 

-je, -tje   hoes hoesje hoekje koekje koetje voetje  

 

Blz. 53   Flits 

fl- -ts, fr-/tr- -ts  flits Frits rits rots trots tros 

pl- -ts, gr- -st/-ft  plaats plaat praat graat graast graaft 

bl- -ft/-st   blaft blaat blaast bloost blust bluft blijft  

st-/sn- -pt   stipt stip stoep snoep snoept snapt 

zw- -mt/-rm/rf  zwemt zwem zwerm zwerf werf erf 

 

Blz. 54   Staartje 

st- -kt   steen steek steekt staakt stikt stik 

st- -rt    taart staart stuurt tuurt huurt hoort stoort 

pl-/pr-/kr- -kt/-st plek plak plakt prakt krakt krast 

-tje    staartje taartje kaartje kiertje miertje muurtje 
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Blz. 56   De hand van de prins 

-nd, -ng   bad band hand land lang slang 

of: 

-nd, -rd   zand hand hard had bad blad  

 

pr- -ns/-nt, pl- -nk prins print plint plant plank slank 

 

Blz. 58   Raar is maar een woord 

-nd, -rd, -oor  vind vond wond word woord koord 

-rd, -oor   oor boor boord woord waard baard 

-nd vin vind kind wind wand want (belangrijk 

verschil: wand en want!) 

 

Blz. 59   Broer en zus 

bl- -ft   lijf blijf blijft blaft blaf bluf bluft 

-cht, bl- -st   wacht zacht zucht lucht lust blust 

-oor, sl- -pt  hoor hoort hoopt koopt loopt sloopt 

-ms    soms som stom stem Stef step 

 

Blz. 61   Eind 

-a, -ch, -cht  sla la lach lacht licht nicht 

-je, -kje, -tje  voetje koetje koekje boekje boertje broertje 

sm-/sp-, -lt/-ld smal smul smult smelt spelt speld (belangrijk 

verschil tussen speld en spelt) 
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