
RACEN MET ZOEM ZON   kern 5 blad 1 sch(r) / uw 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

schraap uw schrik schrob 

schroef schrok sluw schreeuw 

ruw schrik schelp schram 

schuin duwt schort schraal 

scheer schril schuw ruw 

duw schuur schrapt schaak 

schat scheert schaaft scheurt 

schrob ruw schroot duw 

sluw schrift uw schuimt 

schoen schram schild schuilt 

schrijft schoep schrok schot 

schuw duw scherm sluw 

schuil schrap duwt schoft 

schop schaft schrik schroot 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 5 blad 2 aai-ooi-oei 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

haai fooi maait plooit 

kooi aai gooit graait 

oei sproei stoei dooit 

vlaai maai knoeit hooiberg 

roei bloei kraai loeit 

nooit graai ooit schroeit 

saai dooi snoei waait 

hooi prooi strooi toernooi 

foei loei broei boei 

aait mooi schroei groeit 

draai plooi dooit snoeit 

gooi knoei lawaai broeit 

groei draait stoeit kraait 

ooi sproeit bloeit strooit 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON kern 5 blad 3 samenstelling / verkleinwrd 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 
strandbal rauwkost paashaas brandweerman 

schroefje schrikdraad strandbal stofdoekje 

stripboek worstje strandje glijbaantje 

schriftje meetlint proefwerk sleepbootje 

braamstruik nichtje werkplaats bruidje 

struikje zeilboot knalrood strooizout 

haarstrik kwastje schuurtje vliegtuigje 

strikje zwaantje oogarts bloempotje 

strookje mandje handkus buurvrouw 

strafpunt graanschuur hijskraan paardje 

schroefje tandarts afwaskwast vlechtje 

grasveld grapje schoonmaak zwaardje 

veldje straatje broodplankje straathondje 

grasspriet stoeprand stofdoekje barstje 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 5 blad 4 stomme e 
Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

kleine blauwe elke welke 

halte rende warme linkse 

ronde eerste weide harde 

jelke lauwe hulde lotte 

linde drankje arme tante 

groene gaatje goede vierkante 

rauwe tiende wilde grijze 

de sluwe ruige rechtse 

blonde korte stoere vierde 

zwarte aarde woede paarse 

guusje sterke zieke trieste 

stoute koude bruine elfde 

twaalfde wilke warmte oranje 

lange hilde enge tweede 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON  kern 5 blad 5 2 lettergrepen 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

panter beugel deuken verder 

tijger deuren welke wolven 

taarten handen spuiten pieter 

zolder geiten voelen wandel 

ronde westen folder duiker 

halte helder boeken harken 

buiten duiken wolken meester 

sporten roepen gieter werker 

wortel monster handel stranden 

honden roeien duikel rijgen 

mantel voeten herder krijgen 

moeder buizen schijnen deksel 

beelden zonder kantel vroeger 

jelmer buiken melken mensen 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



RACEN MET ZOEM ZON   kern 5 blad 6 letterzetter 

Hoeveel woorden lees jij in 1 minuut? 

zakken bonnen snelle sloffen 

vissen ruggen spitten lotte 

bukken takken makker pakken 

mollen dikke anne koppen 

tellen bakker kussen vitten 

vossen  kommen kappen bruggen 

zitten krukken ploffen strakker 

schillen slakken knoppen oorbellen 

ballen zitten mussen botten 

zonnen bussen stakker wakker 

bakken wekker willen wippen 

stoffen kippen ritten muggen 

sneller messen pillen bossen 

bellen ratten bokken pitten 

 
1e keer 2de keer 3de keer 

   



 


