
RACEN MET ZOEM ZON        kern 4 blad 1 sch(r) 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

schraap schraal schrik schrob 

schroef schrok schaaf schreeuw 

schrik schrik schelp schram 

schuin schrap schort schraal 

scheer schril scherf schop 

schelp schuur schrapt schaak 

schat scheert schaaft scheurt 

schrob schrijn schroot schrokt 

scheur schrift scheurt schuimt 

schoen schram schild schuilt 

schrijft schoep schrok schot 

school schreef scherm schaakt 

schuil schrap schrift schoft 

schop schaft schrik schroot 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 4 blad 2 verkleinwrd/dt-bt 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

bankje stoeltje brandje koordje 

rijdt hebt schaadt bindt 

vindt braampje klompjes armpje 

vonkje schrobt raadt houdt 

treintje kraampje vinkje hoekje 

wordt schudt hartje schrobt 

schelpje krentje broedt raadt 

krabt brandt stiftje schriftje 

schrobt randje hertje woordjes 

mandje tuintje matje braadt 

drankje blaadjes biedt broodjes 

dwergje kraantje krabt hebt 

houdt riempjes woordje slibt 

droompje krantje wordt waslijntje 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 4 blad 3 ch(t) 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

licht zacht hecht ach 

lach vecht bracht toch 

zucht recht specht vlecht 

juicht schicht dacht recht 

vacht lucht brecht kracht 

schacht burcht licht slecht 

bocht nacht zucht zich 

ach tocht vacht toch 

nicht zich vecht bocht 

toch vacht schicht vocht 

acht zicht bocht nicht 

vocht kracht macht nacht 

vlecht slecht lucht burcht 

macht zichzelf acht zicht 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 4 blad 4 moeilijke samenstellingen 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
broodplank zwembroek stoeprandje fietsbel 

schuurspons kapstokje handzeepje zakgeld 

zwembad bloemkool broodkorstje voetstap 

tuinstoel stamppot vaatdoekje kroonprins 

waslijntje stuifmeel dwerggeitje zuurstokje 

taalschrift spaarkaart stoptrein viltstift 

kookboek bloempotje spoorweg kleurpotlood 

fietshelm schatkaart slagroomvla schoolpoort 

schrijfhoek  dagboekje treinkaartje ligstoeltje 

rugzakje schrijfschrift fruitschaal tuinscherm 

zeilboot puinhoop wasmandje knielaars 

moestuintje broodkorst fietswiel steunkous 

baardaap haarlintje kastdeur gymschoen 

haarvlecht schaafwond boomstronk praatpaal 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON   kern 4 blad 5 open lettergreep 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

sta la vlo sta 

nu ma spa do 

sla ja ga pa 

vlo nu auto jo 

spa sta do na 

ga sla pa re 

auto vlo bo spa 

do re na zo 

re pa sla nu 

zo jo sta bo 

bo do zo auto 

na auto na ga 

jo spa re vlo 

pa ga  nu sla 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON   kern 4 blad 6 mmmkm/mkmmm 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

struik dorst streep korst 

korst straat barst hurkt 

streep kunst dorst straf 

vorst spruit stroef strek 

sproet worst spreekt streek 

struik markt gunst korst 

helft herfst strak hurkt 

barst borst sproet strijk 

korst kerst worst straat 

spreek dorst harkt vorst 

strijk streek kunst straf 

strek streng helft herfst 

strak straf korst struik 

harkt hurkt markt spruit 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


