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uit groep 3. Dit kind nam deel aan een

wllen

laatste

we laten zien dat deze

interpretatie

van

spelfouten

experiment

waarbij het de spelling van

twaalf woorden

In onze vorige bijdrage hebben we la-

De meerderheid

van

ten zien dat dat lezen toch altijd plaats-
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van klan-

gecon-

in letters.

spelling van deze woorden
Is u een eenvoudig

correct

en een als fonologisch

maken

van de spelfouten die
is fonologisch

coruit

waar-

moest leren. De helft

de woordjes

(strand,

bedtijd, blauw, wchten

heeft het kind een aantal keer geJezen.
helft van de woordjes

ijskciud,

bouwdoos,
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-----------------------------.

hoofd-
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keer mondeling

een aantal

gespeld. In de woord-
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zaten drie spelfouten,
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correcte
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Maar hoe moet de fout in
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in-
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be-
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hoe-

informatie
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fonologische

spelling bevat.

PLAKEN, waar PLAKKEN

werd,

beoordeeld
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worden?

Vanuit het perspectief van een lezer is

Samengevat: Het is heel goed mogelijk

dit een fonologisch

fout,

om vast te stellen dat de klank van een
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incorrecte
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welk woord het kind bedoelde te spel-

fonologie

spelling van een aantal onzinwoorden

len, werd het mogelijk vast te stellen

spellingproces

te leren,

dat de klank wel degelijk een rol speel-

alsdezeerervarenspeller.~

bijvoorbeeld:
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Ook zij maakten
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welke methode
mondeling
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In het mooie Zuidhollandse polderlandschap,
aan de oever van de Vliet, ligt
BUITENCENTRUM
"KORTE VLIET". Het heeft vele gebruiksmogelijkheden
en is
een idea Ie accommodatie voor velerlei soorten groepen: reunies, scholen,
verenigingen; repetitie-mogelijkheden
voor koren, orkesten en theatergroepen.
"Korte Vliet" beschikt over:
2 conferentie-/recreatiezalen
met bar, geluidsinstallatie,
piano; eigen sportveld;
kamers met 2, 12 en 16 bedden.
Recreatiemogeiijkheden:
op loopafstand Recreatiegebied "Vlietland" met watersportmogelijkheden en strand en Polderpark " Cronestein", een uniek natuurgebied met
waterspeelplaats. De gunstige ligging van "Korte Vliet" maakt de historische en gezelIige binnenstad van Leiden goed bereikbaar.
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