Spellingregels Engels
De spelling in de Engelse taal is erg lastig. Er zijn maar weinig regels en verschillende
spellingwijzes kunnen dezelfde klanken voortbrengen. Er zijn wel een aantal vaste
spellingregels in het Engels. Lees de volgende regels goed door en bekijk de
voorbeelden.

Regel 1: R na de klinker.
Wanneer er na een klinker een R staat geschreven is de klinker die hiervoor komt lang
van klank. De R wordt niet uitgesproken.
Bijvoorbeeld: Car, Sworn, Mourn, For, Core.
Regel 2: Woord eindigt op E.
Wanneer een woord eindigt op E is de klinkerklank die hiervoor komt vaak lang van
klank. De E wordt niet uitgesproken.
Bijvoorbeeld: Make, Came, Same, Fine, Shine.
Regel 3: Q heeft U nodig.
Q kan niet zonder U. Hier is de U dan ook geen klinker maar onderdeel van de
medeklinkergroep met Q. Klinkt als: /kw/
Bijvoorbeeld: Quality, Qualification, Quarantaine.
Regel 4: C klinkt als /s/
De letter C wordt normaal gesproken als /k/ uitgesproken. Wanneer de C wordt
gevolgd door een e,i of y wordt deze als /s/ uitgesproken.
Bijvoorbeeld: Society, Since, Cereal, Existence.

Regel 5: G klink als /DJ/
De letter G wordt vaak hard uitgesproken maar kan wanneer deze gevolgd wordt
door een e,i of y uitgesproken worden als /dj/.
Bijvoorbeeld: Geoffrey, Genecide, Ginger.
Regel 6: E valt weg met toevoegsel
De letter E aan het einde van een woord verdwijnt wanneer er een toevoegsel aan het
woord wordt geplakt. Behalve wanneer dit toevoegsel met een E begint.
Bijvoorbeeld: Making, Coming, Faced, Tamed.
Regel 7: Y wordt I
De letter Y aan het einde van een woord wordt een I wanneer er een toevoegsel aan
het woord wordt geplakt. Behalve wanneer dit toevoegsel met een I begint.
Bijvoorbeeld: Easily, Crying, Flying, Angrily.
Regel 8: ED voor verleden tijd
Wanneer je een werkwoord in de verleden tijd wilt zetten moet aan het werkwoord
ED toevoegen. Let op! Wanneer het werkwoord al met een E eindigt hoef je alleen
een D toe te voegen. Behalve wanneer dit een onregelmatig werkwoord is.
Bijvoorbeeld: Called, Forced, Shouted, Moulded.
Regel 9: S voor meervoud
Om een zelfstandig naamwoord in meervoud te zetten zet je een S achter het
zelfstandig naamwoord. Er zijn een aantal uitzonderingen!
Bijvoorbeeld: Cars, Trees, Factories, Words.
Regel 10: S voor SHIT-regel
Bij de present simple (gewoonte, feit, herhalende actie) zet je een S achter het
werkwoord wanneer de actie door een He/ She/ It gedaan wordt.
Bijvoorbeeld: He runs the cafeteria, She walks to school everyday.

