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zoekend
huilend 
rijdend 

passend
winnend

rollend 

lopend 
varend 
lezend 

duikend

zwemmend

uitleg: tweelettergrepige woorden eindigend op ~end 

drijvend

Piet gaat fluitend naar school.

Je ziet ~end, je zegt …
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woorden/zinnen: tweelettergrepige woorden eindigend op ~end 

 bijtend storend stromend
 kokend zwijgend krakend 
 levend zwevend peinzend 
 drogend kruipend dreigend
 razend voelend bindend
 gapend vliegend klagend

• Ga jij elke dag lopend naar school?
• Josje doet klagend de afwas.
• Dinie oefent met Vloeiend & vlot.
• Vanmorgen was de lucht dreigend.
• Sandro keek peinzend uit het raam.
• Willie vindt de herrie erg storend.
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Slapend

Opa zit slapend op een bankje in de tuin.
Zwijgend kijken oma en Sam naar hem.
Dan zegt oma fluisterend:
‘Hij zei dat hij dringend ergens naartoe moest.’
‘Naar bed zeker,’ zegt Sam lachend.
‘Ja vast,’ zegt oma, ‘maar hij heeft het niet gehaald.’

tekst: tweelettergrepige woorden eindigend op ~end



 Mmm, heerlijk!

Je ziet ~lijk, je zegt … M4 7

veilig
stevig

haastig

lelijk
eerlijk

pijnlijk

honing
voeding
leerling

uitleg: tweelettergrepige woorden eindigend op ~ig, ~lijk, ~ing

ketting

veertig

vrolijk
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 vorig eerlijk haring
 nijdig kwalijk loting
 deftig vrolijk mening
 wazig heerlijk paling
 tijdig moeilijk woning
 geldig dierlijk storing

Paling en haring vind ik heerlijk.
Ik heb een lening voor mijn woning.
De leerling schreef de zin sierlijk op het bord.
‘Deze honing smaakt zalig,’ zei de koning.
Je moet tijdig een geldig paspoort aanvragen.
De stroming in het water maakt varen moeilijk.

woorden/zinnen: tweelettergrepige woorden eindigend op ~ig, ~lijk, ~ing
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Honing

Bijen maken honing van het sap in bloemen.
Honing is voeding voor de bijen.
Ze hebben het nodig.
Maar ook mensen vinden honing heerlijk.
Bijen vliegen vlijtig van bloem naar bloem.
Zo verspreiden ze het stuifmeel van de bloem.
En dat is ook nog eens nuttig werk.

tekst: tweelettergrepige woorden eindigend op ~ig, ~lijk, ~ing



meloen

Je ziet ~e~, je zegt ... M4 10

mevrouw
meteen
mezelf

terug
jezelf
mekaar

meteen
pedaal
tegoed

uitleg: tweelettergrepige woorden met stomme ~e~  in eerste lettergreep, 
maar niet met be~, ge~, ver~

meneer
teveel

Dit is bloesem van een sering.
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terug mezelf pedaal
teveel meneer  debuut
terecht meloen  refrein
tegoed mekaar dement
tehuis mevrouw plezier
tekort meneer

• Het lied had een leuk refrein.
• De meneer kocht op de markt een meloen.
• De jongens uit het tehuis speelden op straat.
• Kom jij morgen weer terug naar huis?
• De poes die al dagen zoek was, is weer terecht.
• Het eerste optreden heet een debuut.

woorden/zinnen: tweelettergrepige woorden met stomme ~e~ in eerste lettergreep, 
maar niet met be~, ge~, ver~
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Dement

Mijn oma is dement en ze vergeet daarom vaak dingen.
Laatst vergat ze zomaar waar ze woonde.
Toch was ze snel weer terecht.
Een meneer bracht haar weer thuis.
Ze gaat nu in een tehuis wonen.
Ze vroeg me: ‘Zien we mekaar dan nog wel?’
Dus ik zei meteen: ‘Ja hoor, oma. Iedere zondag.’

tekst: tweelettergrepige woorden met stomme ~e~  in eerste lettergreep, 
maar niet met be~, ge~, ver~
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