Mogelijkheden om met de ei en ij te oefenen
Aan de klank [ei] is niet te horen of je ei of ij moet schrijven.
Alleen als je langs ‘de randen van Nederland’ woont en de streektaal daar kent, zijn er veel
woorden met de klinker [ie] die je als ij moet schrijven, zodat je dat verschil wel kunt horen.
Dit komt doordat aan het eind van de middeleeuwen lange klinkers met één letter
geschreven werden en om te laten zien dat het toch een lange klinker was, zette men daar
nog een i achter. In sommige plaatsnamen zie je dat nog steeds terug: Huissen, Oisterwijk,
Oirschot. Twee letters i naast elkaar gaf onduidelijkheid als dat werd geschreven en daarom
bedacht men dat die tweede i beter een beetje verlengd kon worden. Zo ontstond de
lettercombinatie ij, maar de uitspraak bleef [ie]. Een plaatsnaam als Wijchen illustreert dat,
want die spreek je nog steeds uit als [wiech Ən].
Voor de beide manieren om die tweeklank [ei] te schrijven heb je dus twee letters nodig: e
en i of i en j.
Op de volgende pagina’s vind je plaatjes die verwijzen naar woorden die je schrijft met ei of
naar woorden die je schrijft met ij. Er zijn een paar manieren waarop je die kunt gebruiken om
te oefenen of om na te gaan hoe goed je de juist letters al met woorden kunt verbinden.
a. Iemand kan de woorden door elkaar voorlezen en dan de ander de bijbehorende
plaatjes laten aanwijzen. Dan gaat het vooral om de betekenis van die woorden.
b. Je kunt ook de plaatjes losknippen en door elkaar mengen en dan bij elk plaatje het
woord noemen en zeggen hoe je dat schrijft, of in ieder geval welke letters je voor de
klank [ei] daar nodig hebt.
c. Je kunt ook de met elkaar vermengde plaatjes laten sorteren in twee rijtjes: een eirijtje en een ij-rijtje.
Misschien kun je zelf nog een andere vorm bedenken, als je maar niet de al gespelde
woorden daarvoor gebruikt, want dat is de oplossing en die moet je juist zelf vinden.
Je kunt ook zelf plaatjes tekenen of foto’s maken van dingen die een naam hebben met een
[ei] erin, en zo de serie verder uitbreiden.

de trein

klein

de reiger

de steigers

de eikel

het meisje

het gewei

het plein

op reis

de klei

de dijk

het konijn

de rijst

de tijger

de pijl

de pijn

tegelijk

het stoepkrijt

de waslijn

de gordijnen

