
Transcript fragment 2 

 
Joyce: Moet je goed kijken wat je hier ziet staan, moet je ook terugzoeken bij de 
stempels. 

A: Oh dat moet je dezelfde ehm  namaken 
Joyce: Ja,. Moet je namaken inderdaad, goed zo Anyl. Dus zoek maar. 

A.: En die is 6,  dan moet je 5 doen, want daar zit de… 

Joyce: En jullie hebben het nou wel makkelijk want jullie hebben allemaal 
dezelfde lettertjes. 

Joyce: je mag het al stempelen maar je mag het eerst ook nog gewoon  

eventjes zo neerleggen. Kijk. Ik zal even het stempelmatje doen, ja. 

Helemaal prima 
A: Nu doe ik dit weg… 
Joyce: Doe je die weg en dan pak je de volgende 

A: dit moet je nog….  
Joyce: En hoe heette dat ook alweer? Die letter? 

A: de /j/ 

Joyce: de /j/, ja. Want dan moet Lucy eventjes wachten want Lucy heeft hem 
ook nodig. Kun jij misschien alvast de volgende zoeken, Lucy 

L: ja de Aa 

Joyce: De Aa helemaal prima, wat kunnen jullie dat al goed zeg, ja.  Eventjes 

wachten, want dan heb je eerst volgens mij die nodig. Of niet 
L: ja,  

A: Nu heb ik dit weer dubbel aa nodig 

Joyce: Dubbel aa, goed zo! En zeg je dan /a/, wat zeg je dan? Als je dubbel Aa 
leest .  

L: Aa 
A: Aa  
Joyce: Goed zo, helemaal goed. Dus hoe vaak zet je die A d’r dan neer. 

A: Twee keer 

Joyce: Twee keer, ja. Goed hoor 

A: Moet Lucy nog steeds wachten 
Joyce:Moet Lucy nog steeds wachten  En dan de laatste letter, Lucy zou jij die 

kunnen vinden? 
L: De R, daar 
Joyce: Ja 

A: Ik kan niet de binnenkant maken, oh… 
Joyce: Goed hoor dat doen jullie snel.  

A: ik ben al klaar 

Joyce: Nou dan leggen we deze eventjes hier apart. Want die is klaar. 


