
Een medewerker aan het woord

Dit kan ik al!
Ik kan woorden schrijven met een korte klank en verdubbelen van  
de medeklinker.
Ik kan woorden schrijven met een lange klank en verenkelen van de klinker.

Deze les gaat over …

Het Rode Kruis

Lees de tekst.
Kleur de woorden met verdubbelen van de medeklinker geel.
Kleur de woorden met verenkelen van de klinker blauw.
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Hallo allemaal, 

Mijn naam is Evert. Jullie meester heeft me gevraagd om iets te 

vertellen over het Rode Kruis.

De meesten van jullie denken nu meteen aan onze ziekenwagens. 

Onze dienst telt meer dan 200 ziekenwagens. Via het noodnummer 105 

kun je een ziekenwagen reserveren.

Maar onze organisatie doet nog heel veel andere dingen. In deze brief 

lezen jullie waarmee we ons nog allemaal bezighouden.

Een taak die je zeker kent, is onze EHBO-post op festivals, 

sportwedstrijden ...

Verder beschikken wij ook over een uitleendienst. Daar kun je terecht 

wanneer je krukken of andere hulpmiddelen nodig hebt.

Wil je nog meer weten? Surf dan naar onze website www.rodekruis.be. 



Aan de slag!

Vrijwilligers helpen inzamelen

Schrijf elk woord bij de gepaste strategie.

redden – blussen – vereniging – verpleegster – uitleendienst –  
geven – ontploffen – verplegers – festival

korte klank
verdubbelen medeklinker

hoorwoorden lange klank
verenkelen klinker

Wij bieden hulp

Schrijf bij elke prent het goede woord.
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redden

blussen

ontploffen

verpleegster

uitleendienst

festival

vereniging

geven

verplegers

krukken

helikopter

brandblusapparaat

reddingsboei/zwemband

takelwagen

rolstoel

verpleegster



Partners helpen elkaar

Zoek in een boek tien woorden met verdubbelen van de medeklinker  
of verenkelen van de klinker.
Schrijf die woorden op.
Dicteer de woorden daarna aan je buur.
Bespreek samen de fouten.
Draai daarna de rollen om.

gekozen woorden dictee
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Mijn goede doel

Kies een goed doel uit waarvoor jij geld zou willen inzamelen.
Zoek er informatie over op internet.
Ontwerp een flyer met informatie over de gekozen organisatie en de actie die je wilt opzetten.
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eigen antwoord eigen antwoord

eigen antwoord



Dit heb ik vandaag geleerd!

• Ik herhaalde het toepassen van de strategie voor verdubbelen van de medeklinker en 
 verenkelen van de klinker.

Flits!

Luister goed.
Schrijf de zinnen goed op.
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Een foutje mag. Schrijf het hier eenmaal goed. 
Vertel me hoe je het doet!
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De hulpverlener begeleidt mij naar de verpleegpost.

De voetballer heeft een gebroken been.

De vrijwilliger zamelt kleding in.

De helikopter voert een reddingsactie uit.


