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Auditieve oefeningen over de post 
 

 

Auditieve synthese 

 Lettergrepen samenvoegen tot een woord 

fiets-tas  post-bo-de   post-sor-teer-be-drijf 

kle-ding  post-kan-toor   en-ve-lop-pe 

stem-pel  brie-ven-bus   pin-au-to-maat 

a-dres   huis-num-mer   por-te-mon-nee 

post-zak  post-pak-ket   bus-licht-ing 

pin-pas  te-le-foon   sor-teer-ma-chin-e 

 

 Letters samenvoegen tot een woord 

p-e-t   j-a-s   l-oo-p   l-ee-s 

f-ie-ts   t-a-s   k-aa-rt  d-oo-s 

br-ie-f  p-e-n   v-oo-r   br-oe-k 

d-eu-r   p-a-k   k-oo-p   h-aa-r 

b-e-l   i-k   m-aa-k   b-u-s 

 

Auditief geheugen 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 4 a 7 woorden 

Ik schrijf een brief 

Ik koop een postzegel 

Ik lees de brief 

Ik zie de postbode komen 

Ik maak de enveloppe open 

Ik plak er een postzegel op 

Ik schrijf een kaart voor oma 

Ik trek een nummer 

Ik loop naar het loket 

Ik ga naar het postkantoor 

 

 Nazeggen van eenvoudige zinnen van 7 a 10 woorden 

Op het postkantoor geef ik het pakket af 

Ik zet het adres van oma op de doos 

Ik doe de brief op de brievenbus 

Ik pak het cadeau voor oma in 

Ik schrijf het adres op de enveloppe 

Ik pak geld uit mijn portemonnee 

Ik vraag hoeveel de postzegel kost 

Ik doe de kaart op de brievenbus 

Ik wacht tot mijn nummer aan de beurt is 

Ik schrijf het adres op de kaart en plak er een postzegel op 
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 Nazeggen van vier cijfers zonder relatie 

1378   3856   9362   2196 

9234   7249   1538   9354 

9365   2964   2863   1531 

9873   1742   2864   0078 

1523   9675   9345   1254 

8712   0978   5678   4325 

 

Auditieve discriminatie 

 Reactiewoorden herkennen 

post bus brief post post zegel fiets post bus pet post 

kaart zegel kaart post kaart kaart bus kaart pet fiets kaart 

adres post zegel adres adres zegel bus fiets pet adres adres 

geld brief kaart geld zegel geld pak geld brief geld zegel 

pakje loket pakje brief pakje geld pakje pet fiets pakje bus 

 

 Rijmen 

Bedenk rijmwoorden op: 

brief    kaart 

post    pak 

pet    bus 

 

 Het langste woord 

brief  brievenbus   kaart  kaartenstandaard 

postbus post    pinautomaat pinpas 

zegel  postbode   pet  fietstas 

postpakket doos    huisnummers huis 

brief  enveloppe   kaart  brievenbus 

postzegel adres    portemonnee geld 

    

 

 Het eerste woord, het laatste woord, het middelste woord 

brief  kaart  postzegel   geld  pinnen  doos 

pet  fiets  doos    huis  nummer deur 

auto  bus  brieven   postzegel brief  kaart 

doos  geld  portemonnee   pet  post  pakje 

postzak adres  loket    kaart  postbode bel 

kaart  nummer adres    kleding jas  pet 

broek  zegel  post    deur  telefoon pak 

fiets  tas  auto    afzender adres  bus 

enveloppe deur  nummer   zegel  stempel doos 
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 De eerste letter, de laatste letter, de middelste letter 

post   deur   postzak 

zegel   jas   adres  

loket   pak   brief 

kaart   tas   stempel 

brief   doos   deur 

fiets   bus   pet 

auto   pet   telefoon 

adres   bel   pak 

nummer  huis   nummer 

 

Auditief taalbegrip 

 Een zin langer maken 

Ik ga naar…………… 

Ik koop een …………………… 

Ik trek eerst een ……………………… 

De postzegel kost …………………………… 

De postbode gaat …………………………… 

De auto rijdt naar ……………………………… 

Bij het loket …………………………… 

Het huis heeft…………………………… 

Ik schrijf op de kaart ………………………………… 

Op zijn hoofd, heeft de postbode ………………………………… 

In de fietstas zitten ………………………………………… 

De postbode gooit in de brievenbus …………………………………………… 

Ik maak het pak open en er zit een ………………………………………… in 

Ik stop een ……………………………………………… in de doos 

 

 Woorden noemen bij een bepaalde categorie 

Pakjes 

Post 

Beroepen 

 

 Tegenstellingen 

De postbode rijdt niet langzaam maar ………………………………………… 

Er zit niet weinig maar………………………………post in de brievenbus 

De weg is niet breed maar …………………………………………… 

Het pakje is niet klein maar …………………………………………… 

De enveloppe is niet dik maar ………………………………………………… 

De koker is niet lang maar ………………………………………………… 

Het huis is niet laag maar …………………………………………………… 

Het adres is niet duidelijk maar ………………………………………………………… 

Het postpakket is niet zwaar maar ………………………………………………………… 

Ik stuur de kaart niet ver weg maar …………………………………………………………… 

De post is vandaag niet vroeg maar …………………………………………………………… 



 www.jufjanneke.nl 

 

 Goed of fout? 

De postbode stopt een groot pak in de brievenbus   fout 

Ik koop aan het loket postzegels      goed 

De postzegels plak ik op een schrift     fout 

Ik schrijf op de brief geen adres      fout 

De afzender moet wel op de kaart staan     goed 

Als er iemand geboren is, stuur je een kaart    goed 

Als je op vakantie bent, stuur je een trouwkaart    fout 

Met kerst stuur je een geboortekaartje     fout 

Op de voorkant van een kaart staat een huisnummer   goed 

De postbode fietst op een fiets      goed 

 

 

 


