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                eer oor eur       

 

Twee woorden die bijna hetzelfde klinken: meer  mier 

 

Als je een echte ie-klank hoort, schrijf je ier. 

Hoor je een ih-klank, dan schrijf je eer. 

Als je het woord  eet zegt, dan hoor je de ee heel goed. 

Maar als je een ee wilt zeggen bij eer, dan lukt dat niet. 

Dat komt door de letter r. Die kun je een plaagletter noemen. 

De ee wordt dan een lange zeurletter. 

Spreek de volgende woord goed uit en luister naar de klank. 

heer - hier peer - pier   speer - spier veer - vier 
 

Als je een lange oo-klank voor de r hoort, schrijf je oor. 

Als je een korte oh-klank voor de r hoort, schrijf je or. 

Spreek de volgende woord goed uit en luister naar de klank. 

door - dor hoor - hor   voor - vork woord - schor 
 

Als je een lange euh-klank voor de r hoort, schrijf je eur. 

Als je een korte uh-klank voor de r hoort, schrijf je ur. 

Spreek de volgende woord goed uit en luister naar de klank. 

peur - pur kleur - durf   scheur - smurf beurt - kurk 

 

Luister naar het verschil: 

Let op de vorm van je mond. Bij de uu doe je de lippen meer naar voren. 

Ik doe de deur open. 
Is die auto erg duur? 

 
Ik ben aan de beurt. 

Woon jij in de buurt? 
 

Wat een lekkere geur! 
Het is guur weer. 

 
Er zitten scheuren in de muur. 

Ik ben het hout aan het schuren. 
 

Ik scheur het papier in twee stukken. 
Ik zet de fiets in de schuur. 

 
Een citroen is zuur. 

Ik zeur steeds om snoep. 
 

Ik keur het voorstel goed. 
Ik volg een kuur om af te vallen. 

 
Ik zal het drankje even keuren. 

Wat heeft die jongen rare kuren. 
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