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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K1 

A 

 

de tentstok 

de melkfles 

de zeekust 

de koelkast 

het vriesvak 
 

de klaproos 

de molshoop 

de slagboom 

de vetplant 

de balpen 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K1 

B 
 

de tweeling 

de rugzak 

de molshoop 

het vangnet 

de blokfluit 
 

de schietbaan 

het schaakspel 

de platvis 

het stierkalf 

de bromvlieg 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K2 

A 

 

het leesboek 

het maatwerk 

de staalwol 

de zeeman 

het melkglas 
 

de melkkoe 

de boomtak 

de visvangst 

de molshoop 

de merknaam 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K2 

B 
 

het fietsstuur 

de slootkant 

de spaarlamp 

de kroonprinses 

de sportdag 
 

de tuinman 

het schepnet 

de reukkaars 

de schooltas 

de knotwilg 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K3 

A 
 

de opbrengst 

het strafwerk 

de nijptang 

de gangkast 

de marktkraam 
 

de rookworst 

de speeltuin 

de afsprong 

de pluktuin 

de herfststorm 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K3 

B 
 

het glaswerk 

de kerkklok 

de krachtsport 

de boksring 

de klimplant 
 

het stookhok 

de sporttas 

de hangmat 

het vliegtuig 

de spaarpot 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K4 

A 
 

het bolwerk 

de stoelpoot 

de taartpunt 

de kerstboom 

de stormlamp 
 

de bosmier 

de loopbrug 

de kapstokhaak 

de vangbal 

het doelpunt 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K4 

B 
 

de naaktslak 

de sluipwesp 

de krielkip 

de deelsom  

de verfvlek 
 

de poetsdoek 

de meelworm 

het vaatwerk 

de kaasschaaf 

het bakfietswiel 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K5 

A 
 

de spoelbak 

de duikbril 

de zwembroek 

de veelvraat 

de koolmees 
 

de praatstoel 

de stamppot 

messcherp 

de gasvlam 

de koplamp 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K5 

B 
 

het paspoort 

het hangslot 

de spitsmuis 

de eekhoorn 

het reekalf 
 

de zoetstof 

poeslief 

de stofdoek 

de afvalbak 

de weegschaal 
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klankzuivere woorden – serie 2 - samenstellingen 

K6 

A 

 

het maatpak 

de feestjurk 

de balzaal 

de steunbalk 

het korstdeeg 
 

de biefstuk 

de vulpen 

de taartvork 

de bloempap 

het koekdeeg 
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K6 

B 
 

de stokroos 

het huiswerk 

de braakbal 

de loopbrug 

het korstmos 
 

het woonhuis 

het kringspel 

de muurkrant 

de taalpret 

het leesboek 
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K7 

A 
 

de maagkramp 

de looppas 

de stopstreep 

het vliegwiel 

de huiskat 
 

het zeeschip 

de flitspaal 

de bergtop 

de driepoot 

de ligstoel 
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K7 

B 

 

de niersteen 

het palmvet 

de tuinplant 

de witkwast 

het plaatwerk 
 

de visgraat 

de tuinboon 

de framboos 

het steunpunt 

muisstil 
 


