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Inhoudsopgave Lees Interventie Programma, deel 5

Herkennend lezen AVI-M5
Hoofdstuk 1 Structuurrijen met woorden die maximaal uit vier morfemen
bestaan, waarbij het stammorfeem twee medeklinkers voorof achteraan heeft
Hoofdstuk 2 Structuurrijen met woorden die maximaal uit vier morfemen
bestaan, waarbij het stammorfeem twee medeklinkers vooren achteraan heeft
Hoofdstuk 3 Structuurrijen met woorden die maximaal uit vier morfemen
bestaan, waarbij het stammorfeem drie medeklinkers voorof achteraan heeft
Hoofdstuk 4 Structuurrijen met woorden die maximaal uit vier morfemen
bestaan, waarbij het stammorfeem een open lettergreep of
medeklinkerverdubbeling heeft
Hoofdstuk 5 Structuurrijen met woorden die maximaal uit vier morfemen
bestaan, waarbij het stammorfeem bestaat uit een
medeklinkercombinatie, gevolgd door een open lettergreep of
medeklinkerverdubbeling
Hoofdstuk 6 Leenwoorden met een complexe relatie tussen orthografie en
fonologie, maar met een (redelijk) eenduidige uitspraak
Hoofdstuk 7 Structuurrijen met morfologisch transparante woorden, die zijn
opgebouwd uit meerdere stam- en/of flexiemorfemen
Herkennend lezen AVI-E5
Hoofdstuk 8 Leenwoorden met een complexe relatie tussen orthografie en
fonologie, met een teken met twee uitspraakmogelijkheden
Hoofdstuk 9 Structuurrijen met woorden die (gedeeltelijk) minder
morfologisch transparant zijn

Een aantal leestekstjes in dit deel is tot stand gekomen met medewerking van:
Thijs Peeters, Renée Groenen, Anita van Boxtel, David Timmermans en Didier
Hodiamont.
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Algemeen instructieblad herkennend lezen AVI-M5
Fase van het leesproces
Kinderen kunnen woorden die uit maximaal drie morfemen bestaan
herkennend lezen.
Wat leren kinderen hier?
Kinderen leren hier woorden die uit maximaal vier morfemen bestaan,
leenwoorden met een tamelijk eenduidige relatie tussen schrijfwijze en
uitspraak en woorden waarbij verschillende complexe morfemen gecombineerd
worden, herkennend te lezen.
Hoe gaan kinderen dit leren?
Het herkennend lezen van woorden die uit maximaal vier morfemen bestaan
wordt geleerd in vijf hoofdstukken met 28 lessen met daarbij de volgende
opbouw:
1
Woorden die maximaal uit vier stammorfeem met m-k-m-m structuur:
- structuurrijen met woorden waarbij het
morfemen bestaan, waarbij
stammorfeem met twee medeklinkers
het stammorfeem twee
achteraan constant blijft. Hier zijn 12
medeklinkers voor- of
oefeningen voor beschikbaar.
achteraan heeft:
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met twee medeklinkers
achteraan per drie woorden wisselt. Hier
zijn 8 oefeningen voor beschikbaar.
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met twee medeklinkers
achteraan per twee woorden wisselt. ook
hier zijn 8 oefeningen voor beschikbaar
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met twee medeklinkers
achteraan per woord wisselt. Hier zijn 8
oefeningen voor beschikbaar
stammorfeem met m-m-k-m structuur:
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met twee medeklinkers
vooraan constant blijft. Dit onderdeel
heeft 8 oefeningen
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met twee medeklinkers
vooraan per drie woorden wisselt. Ook
dit onderdeel heeft 8 oefeningen.
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met twee medeklinkers
vooraan per twee woorden wisselt. Dit
onderdeel heeft 8 oefeningen
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- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met twee medeklinkers
vooraan per woord wisselt.
Ook dit onderdeel heeft 8 oefeningen
2

Woorden die maximaal uit vier - structuurrijen met woorden, waarbij het
stammorfeem constant blijft. Dit
morfemen bestaan, waarbij
onderdeel heeft 12 oefeningen
het stammorfeem twee
- structuurrijen met woorden, waarbij het
medeklinkers voor- en
stammorfeem per drie woorden wisselt.
achteraan heeft:
Dit onderdeel heeft 8 oefeningen
- structuurrijen met woorden, waarbij het
stammorfeem per twee woorden wisselt.
Dit onderdeel heeft ook 8 oefeningen
- structuurrijen met woorden, waarbij het
stammorfeem per woord wisselt. Ook dit
onderdeel heeft 8 oefeningen

3

Woorden die maximaal uit vier stammorfeem met m-k-m-m-m structuur:
morfemen bestaan, waarbij
- structuurrijen met woorden waarbij het
het stammorfeem drie
stammorfeem met drie medeklinkers
medeklinkers voor- of
achteraan constant blijft. Dit onderdeel
achteraan heeft:
heeft 8 oefeningen
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met drie medeklinkers
achteraan per drie woorden wisselt. Ook
dit onderdeel heeft 8 oefeningen
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met drie medeklinkers
achteraan per twee woorden wisselt.
Hier zijn 8 oefeningen beschikbaar
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met drie medeklinkers
achteraan per woord wisselt. Ook dit
onderdeel heeft 8 oefeningen
Stammorfeem met m-m-m-k-m structuur:
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met drie medeklinkers
vooraan constant blijft. Hier zijn 4
oefeningen voor beschikbaar
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met drie medeklinkers
vooraan per drie woorden wisselt. Ook
hier zijn 4 oefeningen beschikbaar
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met drie medeklinkers
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vooraan per twee woorden wisselt. Hier
zijn 4 oefeningen beschikbaar
- structuurrijen met woorden waarbij het
stammorfeem met drie medeklinkers
vooraan per woord wisselt. Ook dit
onderdeel heeft 4 oefeningen
4

Woorden die maximaal uit vier - structuurrijen met woorden, waarbij het
stammorfeem constant blijft. Dit
morfemen bestaan, waarbij
onderdeel heeft 4 oefeningen
het stammorfeem een open
- structuurrijen met woorden, waarbij het
lettergreep of
stammorfeem per drie woorden wisselt.
medeklinkerverdubbeling
Dit onderdeel heeft 4 oefeningen
heeft:
- structuurrijen met woorden, waarbij het
stammorfeem per twee woorden wisselt.
Dit onderdeel heeft ook 4 oefeningen
- structuurrijen met woorden, waarbij het
stammorfeem per woord wisselt. Ook dit
onderdeel heeft 4 oefeningen

5

Woorden die maximaal uit vier - structuurrijen met woorden, waarbij het
morfemen bestaan, waarbij
stammorfeem constant blijft. Dit
het stammorfeem begint met
onderdeel heeft 4 oefeningen
een medeklinkercombinatie,
- structuurrijen met woorden, waarbij het
gevolgd door een open
stammorfeem per drie woorden wisselt.
lettergreep of
Dit onderdeel heeft 4 oefeningen
medeklinkerverdubbeling:
- structuurrijen met woorden, waarbij het
stammorfeem per twee woorden wisselt.
Dit onderdeel heeft ook 4 oefeningen
- structuurrijen met woorden, waarbij het
stammorfeem per woord wisselt. Ook dit
onderdeel heeft 4 oefeningen

Het herkennend lezen van leenwoorden waarbij er een tamelijk eenduidige
relatie is tussen schrijfwijze en uitspraak wordt geleerd in één hoofdstuk met
twee lessen:
6
Structuurrijen met
- woorden met –eau, -air,- th, en- x
leenwoorden waarbij er een
- woorden op -isch en -tie. Dit onderdeel
tamelijk eenduidige relatie is
heeft 4 oefeningen
tussen schrijfwijze en
uitspraak
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Het herkennend lezen van woorden waarbij verschillende complexe morfemen
gecombineerd worden wordt geleerd in één hoofdstuk met 4 lessen:
7
Structuurrijen met woorden
- structuurrijen met woorden waarbij
waarbij verschillende
één stammorfeem constant blijft. Hier
complexe morfemen
zijn 8 oefeningen voor beschikbaar.
gecombineerd worden
- structuurrijen met woorden waarbij
één stammorfeem per drie woorden
constant blijft. Hier zijn 8 oefeningen voor
beschikbaar.
- structuurrijen met woorden waarbij
één stammorfeem per twee woorden
constant blijft. Ook hier zijn 8 oefeningen
beschikbaar.
- structuurrijen met woorden die
morfologisch transparant zijn en die zijn
opgebouwd uit meerdere stam- of
flexiemorfemen. Hier zijn 8 oefeningen
voor beschikbaar.

Lees Interventie Programma, deel 5, herkennend lezen AVI-M5, algemeen instructieblad

7

8

Specifiek instructieblad bij structuurrijen met woorden die maximaal uit
vier morfemen bestaan, waarbij het stammorfeem twee medeklinkers
voor- of achteraan heeft
Opbouw van de leerstof
les 1
structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem met twee
medeklinkers achteraan constant blijft. Hier zijn 12 oefeningen voor
beschikbaar.
les 2
structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem met twee
medeklinkers achteraan per drie woorden wisselt. Hier zijn 8
oefeningen voor beschikbaar.
les 3
structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem met twee
medeklinkers achteraan per twee woorden wisselt. Ook hier zijn 8
oefeningen voor beschikbaar
les 4
structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem met twee
medeklinkers achteraan per woord wisselt. Hier zijn 8 oefeningen voor
beschikbaar
les 5
structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem met twee
medeklinkers vooraan constant blijft. Dit onderdeel heeft 8 oefeningen
les 6
structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem met twee
medeklinkers vooraan per drie woorden wisselt. Ook dit onderdeel
heeft 8 oefeningen.
les 7
structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem met twee
medeklinkers vooraan per twee woorden wisselt. Dit onderdeel heeft 8
oefeningen
les 8
structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem met twee
medeklinkers vooraan per woord wisselt. Ook dit onderdeel heeft 8
oefeningen
De oefeningen van deze les zijn als volgt ingedeeld:
- instructieblad: op de eerste bladzijde van de oefening is de woordstructuur
herkenbaar gemaakt. Dit blad staat centraal bij de instructie
- verwerkingsblad: op het tweede blad van de oefening is er geen
ondersteuning meer met behulp van de lay-out. Dit blad bevat de
volgende oefeningen:
rijtjes met geoefende woorden door elkaar
geoefende woorden die in de leesrichting staan
de geoefende woorden worden in zinnetjes aangeboden
- generalisatie en automatisering: iedere vierde oefening is een
generalisatieoefening. In deze oefening worden de geoefende
woorden uit de voorafgaande drie lessen door elkaar aangeboden.
Het laatste onderdeel van deze oefening bevat pseudowoorden.
Aanwijzingen voor de leerkracht
Het stammorfeem met twee medeklinkers voor- of achteraan wordt in
geïsoleerde vorm door de kinderen al beheerst. Ook kunnen kinderen dat
stammorfeem in combinatie met een voor- of achtervoegsel herkennend lezen.
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Nu wordt het stammorfeem uitgebreid met meerdere voor- en/of
achtervoegsels. Deze combinaties vormen complexe meerlettergrepige
woorden, waarbij kinderen in staat moeten zijn bestaande kennis flexibel te
gebruiken. Ze moeten namelijk binnen het woord de samenstellende structuren
herkennen.
De effectiviteit van de behandeling van kinderen met (ernstige) leesproblemen
wordt groter wanneer er gewerkt wordt met een behandelprotocol. Dit
garandeert eenduidigheid en regelmaat in de aanpak.
Behandelprotocol:
1 De morfologische structuur van de woorden in de structuurrijtjes op het
instructieblad wordt door middel van de lay-out benadrukt. De leerkracht
zorgt eerst voor het fonologisch isoleren van de structuur door:
- het betreffende stammorfeem te introduceren door het op te schrijven
en uit te spreken, bijvoorbeeld ‘werk’ of ‘stof’
- de leerling te vragen of hij vanuit dit stammorfeem een nieuw woord
kan bedenken door er een stukje voor en/of achter te zetten
bijvoorbeeld: ‘bewerken’ of ‘verstoft’
- de betreffende structuren goed gearticuleerd uit te spreken en deze
door de leerling na te laten zeggen
- zelf (de leerkracht) de woorden in morfemen op te schrijven,
bijvoorbeeld: be werk en of: ver stof t
- de opbouw van de woorden met de leerling te bespreken en hem/haar
duidelijk maken dat het hier nu gaat om het leren lezen van
woorden die uit vier stukjes bestaan
- vanuit het betreffende stammorfeem samen met de leerling woorden
te bedenken die uit vier stukjes bestaan bijvoorbeeld: uit ge werkt
of: af ge stof t
- tenslotte de leerling de woorden te laten lezen.
Het doel van de instructie is de leerling inzicht geven in de morfologische
opbouw (structuur) van de woorden.
2 De relatie tussen de fonologische structuur en de orthografische structuur
wordt expliciet benadrukt: “zo klinkt het en zo ziet het eruit”
3 het betreffende structuurrijtje van het instructieblad wordt gelezen.
Op deze manier worden alle structuurrijtjes van het instructieblad
aangeboden.
4

Generalisatie en automatisering. Op het verwerkingsblad van de oefening is
geen voorspelbare structuur meer aanwezig: de woorden staan door elkaar.
Het kind moet proberen dit blad te lezen. Als dit niet lukt, laat de leerkracht
het kind de rijtjes op het instructieblad nog een keer lezen.
Iedere vierde oefening is gericht op de generalisatie en automatisering van
de vooraf opgedane kennis.
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Les 1.1

Structuurrijen met woorden waarbij het stammorfeem
op m-k-m-m niveau constant blijft

oefening 1

uit
af

be
ge
ge

werk
werk
werk
werk
werk
werk

e
t
ge
t
zoek
ver

lijk
legen

heid

en
slaaf

de
de

werkverslaafde
bewerkelijk
werkzoekende
uitgewerkt
werkgelegenheid
afgewerkt

Thijs heeft zijn laatste klusje afgewerkt.
Het was een bewerkelijk klusje.
Maar nu is het eindelijk af.
Nu is hij werkzoekende.
De werkgelegenheid is goed.
Zijn vrouw noemt hem een werkverslaafde.
Hij is nooit uitgewerkt.
Thijs is het hier niet mee eens.
Hij blijft het liefste bij zijn baas werken.

ver
uit
ont
weg
ont
ver

werp
werp
werp
werp
werp
werp

e
sel
er
bord
fout
e

lijk
en
s
en
en
lijk

heid

verwerpelijkheid
ontwerpers
ontwerpfouten
uitwerpselen
wegwerpborden
verwerpelijk

De ontwerpers werken aan iets leuks.
Ze tekenen een straat.
Een straat die uitwerpselen van honden opruimt.
De baas vindt het idee verwerpelijk.
Een straat kan toch niet opruimen!
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werkzoekende
verwerpelijkheid
bewerkelijk
ontwerpers

afgewerkt
uitwerpselen
uitgewerkt
verwerpelijk

ontwerpfouten
werkverslaafde
wegwerpborden
werkgelegenheid

bewerkelijk
verwerpelijk
werkzoekende
ontwerpers

verwerpelijk afgewerkt uitwerpselen uitgewerkt
verwerpelijkheid ontwerpers werkzoekende bewerkelijk
wegwerpborden ontwerpfouten werkgelegenheid afgewerkt
werkverslaafde uitgewerkt verwerpelijk werkzoekende

Mijn vader is werkzoekende.
Er is niet veel werkgelegenheid.
Dat is niet goed voor een werkverslaafde als mijn vader.
Zijn laatste klusje heeft hij goed afgewerkt.
Nu hij is uitgewerkt, heeft hij veel tijd.
Hij helpt nu de ontwerpers van ons huis.
In de keuken ontdekte mijn vader ontwerpfouten.
De spoelbak moest op een andere plek.
Ik ga de hond uitlaten.
De uitwerpselen ruim ik op.
Dat doe ik met wegwerpborden.
Rommel maken op straat vind ik verwerpelijk.

4
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oefening 2
be

af

be
ont
ge

last
last
last
last
last
last

ing
er
ig
en
en
en

en
praat
ste
de
de

je

ontlastende
belastingen
afgelasten
lasterpraatje
lastigste
belastende

Ik hoorde twee mensen roddelen.
Dat noemen ze een lasterpraatje.
Het lastigste is, dat ik niet weet over wie het gaat.
Er worden belastende dingen verteld.
Ze willen het feest afgelasten.
Waarom zou het feest niet doorgaan?
Het gaat ook over belastingen.
Zouden ze geen belasting willen betalen?
Nu ze me zien, stoppen ze met praten.
Ik heb ontlastende bewijzen dat ik niks heb gehoord.

ver erg
erg
erg
ver erg
ge erg

er
er
er
er
er

en
lijk
nis
ing
de

heid
je

verergering
geërgerde
verergeren
ergernisje
ergerlijkheid

Het lieve slakje heeft een ergernisje.
Ze vindt het niet leuk dat ze sloom is.
De sloomheid lijkt te verergeren.
Het slakje vindt dit zeer ergerlijk.
Het is niet leuk als je steeds de laatste bent.
De geërgerde slak wil ook snel zijn.
Ze gaat oefenen om harder te lopen.
Dan is de ergerlijkheid er niet meer.
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ergernisje
lastigste
geërgerde
lasterpraatje

belastende
ergerlijkheid
belastingen
verergering

verergeren
ontlastende
ergernisje
afgelasten

lastigste
verergering
belastende
geërgerde

belastende verergering lastigste geërgerde
ergernisje afgelasten verergeren ontlastende
belastingen ergerlijkheid belastende verergering
geërgerde lastigste ergernisje lasterpraatje

Jason moet zijn belasting betalen.
Dit vindt hij het lastigste klusje van het jaar.
Hij kan zijn ergernis niet verbergen.
Zijn vrouw ergert zich daaraan.
Maar zij laat haar ergernis niet merken.
Anders zal het slechte humeur van Jason verergeren.
Uit ergernis gaat de vrouw thee drinken met vriendinnen.
De andere vrouwen houden een lasterpraatje.
Ze vertellen belastende dingen over Joke.
Ze vinden het niet leuk dat Joke het feest wil afgelasten.
Het feest moet juist doorgaan!
De vrouw van Jason gaat Joke helpen met het feest.
Zo kan ze Joke ontlasten.
Dan wordt het een leuk feest voor iedereen.

6
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oefening 3
uit zend
zend
uit zend
uit zend
zend
zend

ing
ing
tijd
ver
ing
e

en
s
werk
en
bod
s
werk
ling en

zendingswerk
uitzendingen
zendelingen
uitzendtijden
zendingswerk
uitzendverbod

Ik kom op televisie.
We hebben uitzendingen gemaakt over zendelingen.
Het gaat over het zendingswerk in Afrika.
Eerst hadden we een uitzendverbod.
Nu hebben we andere uitzendtijden.
Vanavond komt de eerste uitzending.

ver
ver
be

zorg
zorg
zorg
zorg
zorg
zorg

en
ing
er
e
op
e

de
s
s
lijk
leid
loos

huis
heid
ing
heid

zorgeloosheid
verzorgende
zorgopleiding
verzorgingshuis
bezorgers
zorgelijkheid

Madelief wil later een zorgopleiding gaan doen.
Ze wil graag werken in een verzorgingshuis.
Verzorgende taken doet Madelief graag.
Haar moeder vindt dat ze niet te zorgelijk moet zijn.
Teveel zorgelijkheid is niet goed.
Daarom gaan ze vaak samen iets leuks doen.
Moeder geniet dan van de zorgeloosheid van Madelief.
Tussen de middag bestellen ze een lekker broodje.
Daar komen de bezorgers van de broodjes al aan.
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verzorgende
zendelingen
verzorgingshuis
zendingswerk

uitzendverbod
bezorgers
uitzendtijden
zorgelijkheid

zorgopleiding
zendingswerk
zorgeloosheid
uitzendingen

zendelingen
zorgelijkheid
zendingswerk
bezorgers

uitzendverbod zorgelijkheid bezorgers uitzendtijden
zendelingen verzorgende zendingswerk verzorgingshuis
uitzendingen zorgopleiding zendingswerk zorgeloosheid
bezorgers zendingswerk zorgelijkheid uitzendverbod

Mijn moeder is verzorgende.
Zij heeft een zorgopleiding gevolgd.
Nu werkt zij in een verzorgingshuis.
Vanavond komen er uitzendingen op televisie.
Een vrouw gaat vertellen over haar zendingswerk in Afrika.
Ook komen andere zendelingen aan het woord.
De uitzendtijden zijn goed.
De bewoners van het huis kijken samen naar de uitzending.
Zorgelijk kijken ze naar de beelden op de televisie.
Wat is er weinig zorgeloosheid in Afrika.
Dan komen er bezorgers met eten aan.
Tijdens het eten vergeten de bewoners hun zorgelijkheid.

8
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Oefening 4
bewerkelijk
belastingen
verwerpelijk
verergeren

verzorgende
uitzendingen
uitwerpselen
uitgewerkt

bezorgers
uitzendtijden
belastende
verergering

afgelasten
zendelingen
zorgeloosheid
verwerpelijkheid

bejerkelijk
vernastingen
korgeloosheid
bewendingshuis

lasterpraatje
ergerlijkheid
verzorgingshuis
zendingswerk

ergernisje
lastigste
ontwerpers
werkgelegenheid

afgewerkt
wegwerpborden
zorgelijkheid
uitzendverbod

werkzoekende
ontlastende
verergering
zendingswerk

zorgopleiding
ontwerpfouten
werkverslaafde
geërgerde

verzorgende
uitgewerkt
ontlastende
uitzendingen

ontwerpers
verergeren
bezorgers
zendingswerk

verwerpelijk
ergernisje
uitgewerkt
belastingen

uitlerptijden
indorgingsblad
uitpasttafel
inrendverbod
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verergeren belastingen bewerkelijk verwerpelijk verzorgende
uitzendingen uitwerpselen uitgewerkt lasterpraatje ergerlijkheid
verzorgingshuis zendingswerk ergernisje verwerpelijkheid ontwerpers
werkgelegenheid bezorgers uitzendtijd verergering afgewerkt
wegwerpborden zorgelijkheid uitzendverbod werkzoekende lastigste
ontlastende verergering zendingswerk zorgopleiding ontwerpfouten
werkverslaafde geërgerde afgelasten zendelingen zorgeloosheid

Maria heeft zendingswerk gedaan.
Nu is ze terug in Nederland.
Ze is nu werkzoekende.
Er is genoeg werkgelegenheid in de zorg.
Ze gaat een zorgopleiding doen.
Het lastigste is om een goede school te zoeken.
Dat vindt ze een ergernisje.
De geërgerde Maria gaat van school naar school.
Ze kijkt ook naar uitzendingen over scholen op televisie.
Nu gaat ze thuis haar belastingen regelen.
De bezorgers van pizza komen er ook aan.
Ze is blij als ze al de klusjes heeft afgewerkt.
Over een paar weken begint de school al.

10
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oefening 5
zelf
zelf
zelf
zelf
zelf
zelf

be
voor
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zelfzuchtigheid
zelfwerkzaamheid
zelfvoldaanheid
zelfbeheersing
zelfredzaamheid
zelfvoorziening

De voetballer uit het verre land staat in de krant.
Door zijn zelfzuchtigheid heeft de club verloren.
Met zelfvoldaanheid maak je geen doelpunten.
Toch vind ik het een goede voetballer.
Hij houdt van zelfwerkzaamheid.
En met zijn zelfbeheersing is niks mis.
Zijn zelfredzaamheid kan niet beter in het veld.
Hij wil gewoon aan zelfvoorziening doen bij doelkansen.
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kortsluiting
gekortwiekte
kortwerkende
afkortingen
tekortgedaan
kortingskaarten

Er was kortsluiting bij de kapper.
Dat was lastig voor de kortwerkende kapper.
Nu moest hij langer doorwerken.
Want veel mensen wilden gekortwiekt worden.
Maar ze moesten lang wachten voordat ze geknipt werden.
Uit ongeduld riepen ze rare afkortingen van woorden.
De kapper gaf de mensen kortingskaarten.
Hij hoopte dat de mensen dan geduldig zouden wachten.
Maar de mensen voelden zich tekortgedaan.
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zelfzuchtigheid
kortsluiting
zelfvoldaanheid
afkortingen

tekortgedaan
zelfbeheersing
kortwerkende
zelfvoorziening

zelfwerkzaamheid
kortingskaarten
zelfredzaamheid
gekortwiekte

kortsluiting
zelfbeheersing
kortwerkende
zelfvoldaanheid

zelfbeheersing afkortingen zelfzuchtigheid tekortgedaan
kortwerkende zelfvoldaanheid kortsluiting zelfvoorziening
zelfredzaamheid afkortingen zelfwerkzaamheid gekortwiekte
tekortgedaan zelfzuchtigheid kortingskaarten zelfbeheersing

Mijn buurman heeft gekortwiekte haren.
En hij heeft allemaal afkortingen voor zijn naam.
Hij is een aardige buurman.
Vandaag had ik een kortsluiting.
Mijn zelfredzaamheid is niet zo groot.
Daaom kon ik de kortsluiting niet oplossen.
Gelukkig was mijn kortwerkende buurman vroeg thuis.
Hij heeft geen last van zelfzuchtigheid en wilde wel helpen.
Daarna keek hij mij zelfvoldaan aan.
Ik kon zijn zelfvoldaanheid wel begrijpen, want de klus was moeilijk.
Ik heb hem bedankt met kortingskaarten voor de film.
Ik hoop dat ik hem niet tekortgedaan heb.
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