
Racelezen groep 4  

Juf Dominique 

Racelezen 1 
 
op      sop     pop 
nep     heb     sok  
zij      hij      mij  
vol      hol      pot  
hut      het      met  
tik      hik      sik  
jas      kas     mast  
tak      hak     zak  
dik      hik      sik  
een     twee     drie  
vol      trol      mol  
steen     been     heen  
oor      oog     haar  
neus     heus     kneus  
veer     heer     zeer  
koek     hoek     zoek  
kier     hier     mier  
stoel     bank     bed  
pen     men     hen  
voet     duim     ruim  
haar     naar     raar  
boom     stoom     room  
ik      gek     rek  
mij      slot     rot 
mot     hert     zet  
nee     ja      klaar 
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Racelezen groep 4  

Juf Dominique 

Racelezen 2 
 

riet     ziet     kuil   
kom     kost    deur  
aan     dijk     kaas  
deur     beul     big   
leer     zeer     meer  
pen     ben     hen  
lot      grot     mot 
die     blij      zij   
vijf     lig      neef 
kees     sint     piet  
men     meen     boek  
dam     rijk      kus  
ei      pijl      min  
vuil     om      riem  
meet     kuil     kaal  
bot      uit      ziet  
soep    poep     snoep  
maat    graat     zaad 
voel     stoel     kroel   
maat    buurt     meel  
pas     mes     duikt  
zal      kwal     mal  
muis    huis     kruis  
bijt     maak     leef  
zeil     haas     gras  
gaf     kaas     kast  
zuur     muur     kuur  
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Racelezen groep 4  

Juf Dominique 

Racelezen 3  
 

riet      pen     deur  
zeur     meur     geur  
leer     zeer     meer  
duikt     helpt     zelf  
taart     vaart     haas  
hoeft     bloem     beurt  
dom     boos     pijp  
geit     man     weer  
bang     hang     rond  
hard     mond     goud  
wind     vind     kasteel  
hand     terwijl     schuld  
ding     rand     zand  
schip     iemand    land  
geld     omhoog    ervoor  
waarheid    normaal    inhoud  
voeding    voorbeeld    vandaag  
schoot     baard     haard  
paard     woord     pad  
aanval     dagboek    koud  
schim     oerwoud    schuim  
bang     bord     schort  
zand     mand     bont  
noot     rood     held  
naald     daad     raad  
maai     zaai     kraai  
hooi     zooi     kooi  
groei     kikker     vis  
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Racelezen groep 4  

Juf Dominique 

Racelezen 4  
 
 
stoel     slim     speel  
gras     nest     les  
zes     steel     groot  
grijs     slap     spek  
hek     stil      slim  
grijs     stal     graag  
glas     vlag     zwaan  
fruit     glad     zwam  
fris      glim     vlek  
zwaar     friet     gleuf  
vlieg     zweet     riet  
piet     niet     ziet  
bad     nood     oud  
eb      heb     had  
dood     goud     web  
rad      lood     woud   
pad     koud     rood  
lied     zaad    hoed  
luid     goed     zuid  
denk     link     dank  
bank     mank     zonk  
vink     hink     pink  
jank     wenk     honk  
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Racelezen groep 4  

Juf Dominique 

Racelezen 5  
 

 
haaien     maaien    zaaien  
mooier     roeier     waaier  
bloeien     snoeien    plooien  
vloeien     stoeien     graaien  
knoeien    koeien     dooier  
zoekend    huilend     rijdend 
lopend     varend     lezend  
passend    winnend    rollend  
bijtend     kokend     levend  
bindend    klagend    vliegend  
veilig     stevig     haastig  
lelijk     eerlijk     pijnlijk  
honing     voeding    leerling 
ketting     vrolijk     veertig  
storing     woning     paling  
halen     stalen     nemen  
mevrouw    meteen    mezelf  
meteen    pedaal     tegoed  
terug     jezelf     mekaar  
tekort     teveel     terecht  
tenen     stenen     klei 
kraaien    vlooien     strooien  
waaier     boeien     roeien  
stoeien     loeien     noten  
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