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Tips voor ouders:
• Vertel uw kind waarom het belangrijk is om de oefeningen te doen.
• Probeer elke dag even te oefenen. Houd het ritme erin.
• Doe de oefeningen in de aangegeven volgorde.
• Stop als de tijd om is. Tien minuten per dag is voldoende. 
• Oefen met uw kind alleen, niet met anderen erbij.
• Kan uw kind nog niet lezen? Lees dan de woorden voor.
• Heb geduld en geef een compliment als het goed gaat.

1   Kleur dit rondje geel

 

 Zeg nu terwijl je het rondje aanwijst: 
 Dit is geel

 Probeer de woorden aan elkaar te zeggen:
 is geel
 s geel
 s-geel
 s-cheel

 Doe dat ook met het volgende zinnetje:
 De pap is gaar 
 is gaar
 s gaar
 s-gaar
 schaar

Oefeningen voor het uitspreken van 

SCH
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2  Lees de volgende woorden hardop (of zeg ze na). 
 Spreek ze eerst uit met de s apart van de ch (g-klank).
 Daarna kun je de letters verbinden en het woord langzaam uitpreken 
 (bijvoorbeeld: sssu – gool)
 Gaat dat goed? Zeg dan de woordjes met de s en de ch aan elkaar.
 Doe het een paar keer en zeg de woordjes steeds sneller achter elkaar.
 s-chool s-chaal s-chel
 s-choon s-chaap s-chep
 s-choen s-chaar s-chop
 s-chuin s-chiet s-chip
 s-cheef s-chuur s-chat

3  Kun jij het volgende versje opzeggen?

 Schobbertje heeft een schaapje,
 dat scheert hij met een schaartje 
 en als het schaap geschoren is,
 vindt Schobbertjes schaap het buiten fris 

4  Maak het geluid van de slang: ssssss
 En van een boze kat: ggggg = ch

ssssss ggggg

 Druk op het plaatje van de slang en maak het geluid: ssssss 
 Druk op het plaatje van de kat en maakt het geluid: gggggg

 Vraag iemand om mee te doen. 
 Eerst om de beurt: ssssss ggggggggaaaaaaa
 Dan steeds sneller: sssssss gggggggga
  sssssss ggggggaa
  sssssss gggggggaa
 Op het laatst: sssssgggggaaa
  De slang kan ook andere geluiden maken. Probeer het eens met een andere klinker na de ggg;  

bijvoorbeeld: s-goo, s-gee, s-gie
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5  Zeg de volgende woorden hardop (na).
  Tip: Je kunt van de kaartjes een memory-spel maken. Je speelt met z’n tweeën. Kopieer 

het blad 2x en knip de kaartjes uit. Dan heb je van elk plaatje twee dezelfde. Leg de 
kaartjes omgekeerd op tafel. Draai steeds 2 kaartjes om, net zolang tot je alle paren hebt 
verzameld. Als je een kaartje omdraait zeg je het woord hardop.  

schaar schoen schaap schep

school schelpen schaats schommelen

scheuren schuur schil scheel

scheef schouders schoorsteen schatkist

schort schooltas schubben schaduw
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5    Hoe meer je oefent, hoe beter het gaat. Je kunt zelf nog veel meer spelletjes verzinnen om 
te oefenen.

 Bijvoorbeeld: 
 •  Leg de kaartjes van oefening 5 op een stapel. Pak een kaartje en maak een zin met het 

woord dat op het kaartje staat.
  •  Raadspelletjes. Laat 4 kaartjes zien. Leg er een doek over. Weet jij nog welke kaartjes er 

onder de doek liggen? 
  •  Zoek in een boek woorden (of plaatjes) met de letters sch en maak daar een zinnetje mee
 •  Kijk eens rond in de kamer. Wat zie je allemaal met de letter sch?

Succes met oefenen!
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