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INLEIDING 

Muiswerkprogramma’s zijn slimme interactieve leermiddelen voor het onderwijs. Ze zijn web-
based en werken op alle soorten computers en tablets. 

Het belangrijkste principe van Muiswerkprogramma’s is dat een diagnostische toets de leerling 

stuurt naar oefenmateriaal dat aansluit bij de gemaakte fouten. De toets kan herhaald worden en 

eventueel leiden tot opnieuw oefenen. De docent heeft een scala aan mogelijkheden om leerlin-

gen te sturen en de voortgang te bewaken.  

Spelling groep 5 bestaat uit twee delen. Die bestrijken de spelling voor zover die in groep 5 van 

de basisschool moet worden aangeleerd, met uitzondering van de werkwoordspelling. Daar is 

een apart programma voor. Het programma kan gebruikt worden naast elke methode. Leerlin-

gen hoeven geen specifieke voorkennis te hebben om met het programma te kunnen werken. Bij 

het werken met de computer is enige ervaring in het werken met de muis (aanwijzen, klikken, 

afrollen, slepen) wel gewenst.  

ACHTERGRONDEN VAN DE SPELLINGPROGRAMMA’S VAN MUISWERK 
Vanwege de zorg over het kennisniveau van taal en rekenen formeerde het ministerie van On-

derwijs, Cultuur en Wetenschappen een Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en Rekenen. 

Deze expertgroep (commissie Meijerink) kreeg als opdracht om te adviseren wat leerlingen op 

het gebied taal en rekenen moeten kennen en kunnen op verschillende momenten in hun on-

derwijscarrière. Het resultaat is beschreven in het rapport 'Over de drempels met taal en re-

kenen' (2008). In advies formuleert de Expertgroep: 

 ‘doorlopende leerlijnen’ die ervoor zorgen dat het onderwijsresultaat van de ene sector 

naadloos aansluit op dat van de andere; 

 ‘referentieniveaus’ met beschrijvingen van kennis en vaardigheden die leraren houvast bie-

den voor het bepalen, volgen en stimuleren van de ontwikkeling van leerlingen. 

Het advies bestaat uit een hoofdrapport en voor zowel taal als rekenen een deelrapport. De rap-

porten zijn te downloaden vanaf de site van de Stichting Leerplanontwikkeling (www.slo.nl). 

Een belangrijk overheidsdocument waar elke ontwikkelaar rekening mee moet houden is de 

SLO-nota ‘Leerstoflijnen begrippenlijst en taalverzorging beschreven’1. Het bovengenoemde stuk 

van de SLO is een uitwerking van het referentiekader Nederlandse taal. Bij de discussie over de 

invulling zijn naast de vakdidactici van de SLO ook vertegenwoordigers van een aantal uitgevers  

– waaronder Muiswerk - en adviseurs van andere organisaties2. 

                                                             

1 Te vinden op en te downloaden van de site van de Stichting Leerplanontwikkeling. 
2 Het stuk is geschreven door Annie van der Beek en Harrie Paus. Er zijn adviezen in verwerkt van de volgende 
personen: René Berends (Saxion), Helge Bonset (SLO), Nicola Brijde (ThiemeMeulenhoff), Jos Cöp (Zwijsen), 
Mienke Droop (Expertisecentrum Nederlands), Ivet van der Eerden (ThiemeMeulenhoff), Amos van Gelderen 
(Kohnstamm Instituut), Kees de Glopper (Rijksuniversiteit Groningen), Annemarie Heuts (ThiemeMeulenhoff), 
Frans van den Heuvel (Fontys Fydes), Arjanne Hoogerman (Malmberg), Mariëtte Hoogeveen (SLO), Nicole van 
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Het domein begrippenlijst en taalverzorging bestaat uit twee delen. De begrippenlijst omvat be-

grippen en concepten die leerlingen moeten kennen en kunnen hanteren om over taal en taal-

verschijnselen te kunnen denken en spreken. Bij taalverzorging gaat het om kennis die in dienst 

staat van een verzorgde schriftelijke taalproductie. In het referentiekader wordt dat beperkt tot 

regels voor spelling, interpunctie en het gebruik van hoofdletters. De inhoud van het domein be-

grippenlijst en taalverzorging sluit aan bij drie kerndoelen Nederlandse taal voor het primair 

onderwijs: 

In kerndoel 8 staat dat leerlingen aandacht leren besteden aan correcte spelling. 

In kerndoel 11 staat dat ze de regels dienen te leren voor het spellen van werkwoorden en an-

dere woorden, en voor het gebruik van leestekens. 

Kerndoel 12 geeft aan dat leerlingen begrippen leren die het hun mogelijk maken om over taal 

te kunnen denken en spreken. 

In de SLO-publicatie zijn mogelijke inhouden en een mogelijke verdeling van de leerstof voor het 

domein begrippenlijst en taalverzorging beschreven. Deze inhouden sluiten aan bij de inhoud 

van de genoemde kerndoelen: de inhoud van kerndoel 12 bij de leerstoflijn begrippenlijst en de 

inhoud van de kerndoelen 8 en 11 bij de leerstoflijn taalverzorging. De leerstof is in deze publi-

catie verkaveld over steeds twee leerjaren in het primair onderwijs: groep 1/2, groep 3/4, groep 

5/6 en groep 7/8. De leerstof is cumulatief, er wordt steeds voortgebouwd op eerder aangebo-

den leerstof en deze wordt steeds verder uitgebreid. 

DREMPELS 
Het rapport van de Expertgroep Meijerink geeft aan wat leerlingen op belangrijke momenten in 

hun schoolloopbaan moeten kennen en kunnen. Deze belangrijke momenten worden ook wel 

‘drempels’ genoemd en behelzen de overgangen van basisonderwijs naar vmbo, mbo, vwo, hbo 

en universiteit. Als leerlingen deze drempels goed kunnen nemen, hebben ze meer kans op een 

optimale schoolloopbaan. Om ze hierbij te helpen, heeft de Expertgroep beschrijvingen van vier 

niveaus geformuleerd: 1F, 2F, 3F en 4F. Deze niveaus beschrijven de kennis en vaardigheden die 

de leerlingen op de drempelmomenten moeten beheersen. 

Niveau Fundamentele kwaliteit Drempel 

1F Eind primair onderwijs Van po naar vo 

2F Eind vmbo Van vo fase 1 naar vo fase 2 / van vmbo naar mbo 

3F Eind mbo-4 en havo van vo en mbo naar ho 

4F Eind vwo van vo naar wo 

 

In dit systeem is alles wat in het primair onderwijs wordt aangeleerd te beschouwen als ‘voor-

bereiding op 1F’. In groep 7 en 8 wordt door zo’n 20% van de leerlingen het 1F-niveau echter al 

overschreden. Zij werken in de richting van 2F. 

                                                                                                                                                                                              

Kan (Noordhoff), Ria Kleijnen (Windesheim, Onderwijscentrum VU), Els Leenders (SLO), Wendy Ligt (Malmberg), 
Astrid Mols (Cito), Anita Oosterloo (SLO), Gert Rijlaarsdam (Universiteit van Amsterdam), Pauline Roumans (Ci-
to), Truus Schijf (Muiswerk Educatief), Paul Stapel (Zwijsen), Joop Stoeldraijer (Edux), Margreet Veenman 
(Noordhoff), Johan Zuidema (ThiemeMeulenhoff). 
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het rapport ‘Over de drempels met taal’ onderscheidt de Expertgroep vier domeinen: (1) monde-

linge taalvaardigheid, (2) lezen, (3) schrijven en (4) taalbeschouwing (grammatica) en taalver-

zorging. Het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzorging 

op de basisschool is door de SLO uitgewerkt in een rapport ‘Leerstoflijnen begrippenlijst en taal-

verzorging’. Eveneens te downloaden vanaf de site van de SLO. 

DOMEINEN 
De stof van Spelling groep 5 valt onder domein 4 waarin onderscheid gemaakt wordt tussen: 

taalbeschouwing (grammatica), spelling, werkwoordspelling en leestekens. Naast Spelling groep 

5 ontwikkelt Muiswerk daarom ook programma’s voor grammatica, werkwoordspelling, en 

leestekens en hoofdletters. Met deze vier programma’s wordt domein 4 dus geheel afgedekt.  

SPELLINGCATEGORIEËN VOLGENS MEIJERINK EN SLO 
De moeilijkheid van spelling is in het referentiekader geordend volgens ‘een zekere logische 

opeenvolging van klassen van problemen’ (Referentiekader taal en rekenen, pag. 19). Er is een 

indeling in vijf klassen gehanteerd, die ook gebruikt wordt bij het diagnosticeren van spelling-

vaardigheid (Kleijnen, 1997, 2004; Schijf, 2009). Deze indeling is gebaseerd op een analyse van 

het Nederlandse taalsysteem; het is dus een taalkundige indeling en geen didactische. De in-

deling is als volgt: 

1. alfabetische spelling: de elementaire handeling van het omzetten van klanken of klankcombinaties in 

letters of letterkoppels bij wat wel de ‘klankzuivere woorden’ of ‘luisterwoorden’ worden genoemd. 

Bijvoorbeeld de klanken /b//a//k/ schrijf je als ‘bak’. Deze woorden worden gedeeltelijk ook door 

inprenten geleerd.  

2. orthografische spelling: de spelling die gebaseerd is op afspraken over de schrijfwijze van (groepen) 

woorden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de klinkerverenkeling en medeklinkerverdubbeling. Die 

afspraken moet de leerling leren. Hij leert de woorden spellen door regels toe te passen, door verge-

lijking, of ook weer door inprenting. 

3. lexicaal-morfologische spelling, gebaseerd op de opbouw van het woord, los van de grammaticale con-

text. Het morfologische principe schrijft voor dat verwante woorddelen steeds hetzelfde geschreven 

worden. Vanwege de schrijfwijze van het morfeem ‘aai’, is het werkwoord ‘aaien’ en niet ‘ajen’. Ook de 

schrijfwijze van voor- en achtervoegsels valt onder de morfologische spelling. De morfologische 

schrijfwijze leert men vooral door woorden en woordvormen te vergelijken, maar ook weer door in-

prenting. 

4. morfologische spelling op syntactische basis: in dit geval is de opbouw van het woord gebaseerd op de 

grammaticale context. Hier wordt dus over de woordgrenzen heen gekeken naar het gebruik van een 

woord in de zin. Het betreft hier vooral de werkwoordspelling (ik word, hij wordt), maar ook de spel-

ling van bijvoorbeeld alle(n) en enkele(n). In deze categorie moeten regels geleerd worden om tot de 

juiste schrijfwijze te komen, inprenting is meestal niet voldoende. 

5. logografische spelling: gebaseerd op vaststaande lettercombinaties, waar geen regels voor zijn, bij-

voorbeeld woorden met ei of ij, met au of ou. De schrijfwijze –ge voor /sje/ in ‘horloge’, het schrijven 

van een /s/ als c, bijvoorbeeld in ‘narcis’ en ‘precies’ en de vele leenvormen van het Nederlands vallen 

hieronder. Vaak zijn er wel clusters woorden samen te stellen van woorden met dezelfde spelling-

wijze. Men leert deze woorden vooral door vergelijking en inprenting. 
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BEGINSITUATIE 
Wat weten we van de beginsituatie van leerlingen die in groep 3 leren spellen? Bonset en Hoo-

geveen (2010) geven aan dat onderzoek naar leerling-kenmerken en schoolse kenmerken in 

ruime mate is verricht: ‘Uit het beginsituatieonderzoek naar aanvankelijk spellen komt duidelijk 

het belang naar voren van fonologische kennis en vaardigheden. Auditieve analyse, foneem-

grafeemkennis en -koppeling, fonemische conceptualisatie en segmentatie en letterkennis blijken 

alle positief samen te hangen met de vaardigheid in het spellen. De fonologische strategie, waarbij 

de beginnende speller woorden analyseert in spraakklanken (fonemen) en deze koppelt aan 

geschreven tekens (grafemen) die in de juiste volgorde op papier worden gezet, speelt een promi-

nente rol bij het aanvankelijk spellen. De orthografische of woordbeeldstrategie, waarbij de begin-

nende speller direct put uit de geschreven representaties van woorden in zijn mentale lexicon, lijkt 

slechts op de achtergrond en in een latere fase een rol te spelen. Beginnende spellers en lezers ver-

tonen een duidelijke voorkeur voor een verklankende spelwijze en worden geen goede spellers door 

eenvoudigweg vaak te lezen.’ 

Uit het voorgaande kan in elk geval de conclusie getrokken worden dat het zinvol is om al in een 

vroeg stadium specifiek aandacht te besteden aan het spellen en er niet van uit te gaan dat leer-

lingen bij het leren lezen ‘vanzelf’ wel leren spellen. Dat is de reden waarom uitgevers de laatste 

jaren aparte spellinglijnen ontwikkelden, die gebruikt kunnen worden vanaf het tweede halfjaar 

van groep 3, of het begin van groep 4, als de belangrijkste klank-teken-koppelingen in beginsel 

zijn aangeleerd. Muiswerk sluit zich met dit nieuwe programma hierbij aan. Het eerste deel van 

de Muiswerk spellinglijn is bedoeld om te gebruiken in de tweede helft van groep 3. Voor de 

daarop volgende jaren is er steeds een A-deel en een B-deel. 

ACTIEF EN PASSIEF SPELLEN 
Het zelf schrijven van een woord is niet hetzelfde als het herkennen van een foute schrijfwijze. 

Beide deelvaardigheden hangen wel samen: als je een woord correct kunt schrijven, kost het 

meestal ook weinig moeite om een spelfout in dat woord te ontdekken. De nadruk ligt in de spel-

linglijn van Muiswerk duidelijk op het actief spellen (zelf schrijven of typen)3. Om die reden is de 

laatste oefening van elke inhoudsrubriek een (woord)dictee en zijn ook de toetsen 

(woord)dictees. In sommige oefeningen komt ook wel het herkennen van foutieve woordbeel-

den aan bod. We zijn daar voorzichtig mee om te voorkomen dat foutieve woordbeelden worden 

opgeslagen en voor verwarring blijven zorgen.  

DIDACTISCHE OPBOUW DOOR DE JAREN HEEN 
In grote lijnen is de spreiding van het spellingaanbod over de leerjaren als volgt: accent op alfa-

betische spelling in groep 3, begin orthografische spelling in groep 5, accent op morfologische  

                                                             

3 Professor Anna Bosman en een paar andere wetenschappers zijn tegen het toetsen van spellingvaardigheid via meerkeuzevragen. 

In een wetenschappelijk onderzoek liet men leerlingen eerst een toets met meerkeuzevragen maken waarbij zij telkens moesten 

oordelen over de juiste spelling van vier dikgedrukte woorden in vier verschillende zinnen.  Een week later namen ze een dictee af 

over dezelfde dikgedrukte woorden. Het dictee werd gemiddeld 6% beter gemaakt en dat  is - hoewel significant - niet zo'n groot 

verschil. Maar voor de bepaling van het niveau van het individuele kind, en daar hebben leerkrachten mee te maken, is de uitkomst 

van de meerkeuzetoets geen zinnige informatie, omdat daardoor niet duidelijk wordt welke woorden leerlingen niet goed ingeprent 

hebben. 61% van de leerlingen presteerde beter op het dictee en 22% op de meerkeuzevragen, dus dat is nogal scheef. Voor sommi-

ge leerlingen wijkt de score van de ene toets sterk af van die van de andere (tot 36%). Slechts voor 17% van de leerlingen maakt de 

afnamevorm ogenschijnlijk weinig uit. 
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spelling in groep 5/6 en accent op logografische spelling in groep 7/8. Dit is een zeer globale in-

deling: in een leerjaar ligt de meeste nadruk weliswaar op een bepaalde categorie, maar ook an-

dere categorieën komen aan bod. Het aanleren van de verschillende categorieën is dus niet afge-

bakend per leerjaar, en loopt evenmin precies parallel aan de leerjaren. Leren spellen verloopt 

bovendien cumulatief, d.w.z. de basiskennis wordt steeds herhaald en verder uitgebouwd. De 

woorden worden langer, ingewikkelder en minder frequent. 

In groep 3/4 wordt gestart met een relatief eenvoudig aanbod (woorden van één lettergreep) in 

de categorie alfabetische spelling. Getraind wordt op de spelling van korte klanken, lange klan-

ken, tweeletterklanken en op een steeds toenemend aantal medeklinkers. Al snel komen daar 

ook woorden uit de andere categorieën bij, en daarnaast wordt de moeilijkheidsgraad van 

woorden uit de eerdere categorieën hoger. Zo komen er woorden met meer lettergrepen aan 

bod, moeilijkere woorden en ook minder frequente woorden. Meervoudsvorming (morfolo-

gische spelling) komt bijvoorbeeld in de meest eenvoudige vorm voor het eerst aan bod in groep 

3/4, maar de meervoudsvorming van een woord als café komt pas in groep 7/8 aan de orde. 

Hernieuwd aanbod en herhaalde oefening blijven noodzakelijk om de woordvorm van verschil-

lende woorden te verankeren in het langetermijngeheugen.  

In de door de SLO uitgewerkte leerstoflijnen Taalverzorging vindt u een gedetailleerd overzicht 

van de spellingcategorieën die voor drempel 1F aangeleerd moeten worden. Bovendien is aan-

gegeven wanneer het aanbieden van de spellingcategorieën voor respectievelijk groep 3/4, 5/6 

en 7/8 voor het eerst moet plaatsvinden.4 De meeste spellingen worden in latere jaren nog veel-

vuldig geoefend. Vaak met moeilijker en minder frequente woorden. Deze leerstoflijnen zijn het 

eerste en belangrijkste kader voor alle uitgevers bij het ontwikkelen van spellingprogramma’s 

en voor het Cito bij het ontwikkelen van spellingtoetsen. Ook Muiswerk houdt zich aan dit kader. 

                                                             

4 Er is geen kolom voor groep 1 en 2. Dat wil niet zeggen dat er in deze groepen geen aandacht 
is voor taalverzorging. Het ontwikkelen van taalbewustzijn en het ontdekken van het alfabetische 
principe komt bijvoorbeeld aan bod in deze groepen. 
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LESSTOF SPELLING 5 

Muiswerk Spelling 5 is een complete methode. Het programma bevat alle leerstof die de school 

wat spelling betreft alles wat op het gebied van de spelling in groep 5 op basis van de referentie-

niveaus en de kerndoelen aangeleerd moet worden en zelfs nog iets meer. De aard van het pro-

gramma maakt het mogelijk goed aan te sluiten bij de mogelijkheden van ieder kind. Daarmee 

voldoet een school dus aan alle eisen die de overheid aan het spellingonderwijs stelt. Als extra is 

in de laatste rubrieken van het programma een klein deel van de stof van groep 6 opgenomen, 

zodat snelle leerlingen verder kunnen werken.  

We hebben geprobeerd de inhoud van het programma compact te houden, maar wel volledig. 

Dat gebeurt onder andere door middel van de diagnostische aanpak, die wij voorstaan. Leerlin-

gen hoeven niet te oefenen op onderdelen die zij volgens de diagnostische toets al goed beheer-

sen. Dat spaart tijd, bevordert de motivatie en leidt tot de beste opbrengst. 

Grammatica, leestekens en het systeem van de werkwoordspelling worden in Spelling 5 niet be-

handeld. Wat grammatica betreft hebben we ons beperkt tot wat direct voor het spellen nodig is, 

maar – voor zover mogelijk - zonder de gebruikelijke (abstracte) grammaticale termen en zoveel 

mogelijk op een natuurlijke manier. Er komen bijvoorbeeld woorden langs waar ‘de’ of ‘het’ voor 

staat en woorden die aangeven ‘wat iemand doet of wat er gebeurt’, maar de termen ‘zelfstandig 

naamwoord’ en ‘werkwoord’ vallen niet. Het leren spellen van werkwoorden en meervouden 

gebeurt alleen voor zover het gaat om klankzuivere vormen als ‘loopt’, ‘kwam’ en ‘banken’. Voor 

leerlingen vanaf groep 7 (???) verschijnt bij Muiswerk een apart grammatica-programma en 

voor leerlingen vanaf groep 6 een apart programma over werkwoordspelling. Leestekens en 

hoofdletters worden wel gebruikt in Spelling 5, maar het zelf gebruiken ervan wordt aangeleerd 

in een apart programma over deze stof vanaf groep 5. 

INDIVIDUEEL DIFFERENTIËREN 
Met de complete, digitale spellingmethode van Muiswerk 5 kan op verschillende manieren ge-

werkt worden. U kunt bijvoorbeeld zelf eerst de stof in de klas uitleggen en demonstreren, maar 

u kunt dat ook volledig aan het programma overlaten. Vervolgens kunt u de oefeningen indivi-

dueel of gezamenlijk laten maken en na een aantal weken met een individuele toets per leerling 

het resultaat meten en precies controleren bij welke leerlingen nog hiaten bestaan. Deze leerlin-

gen kunnen vervolgens met behulp van het programma extra oefenen. Na verloop van tijd kunt u 

nagaan wat daarvan het resultaat is. 

U kunt ook beginnen met een diagnostische toets en het programma laten uitzoeken op welke 

onderdelen geoefend moet worden en wat kan worden overgeslagen, de zgn. diagnostische aan-

pak. Differentiatie naar niveau en naar tempo zijn op die manier eenvoudig te realiseren. Leer-

lingen die extra moeten oefenen krijgen vanuit het programma extra oefenstof, kunnen oefenin-

gen thuis afmaken of herhalen, al dan niet met ondersteuning van hun ouders. Ze kunnen daar 

inloggen in hun account en gewoon verder gaan waar ze gebleven waren.  

Omdat de leerkracht voortdurend heel precies kan monitoren hoe een leerling werkt, gedurende 

hoeveel tijd en met welk resultaat, kan hij of zij ingrijpen zodra er iets niet goed gaat. Omdat an-

dere leerlingen wel zonder hulp verder kunnen, is er tijd voor intensievere begeleiding van leer-
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lingen die extra ondersteuning nodig hebben. De Muiswerktoetsen in de programma’s zijn zowel 

summatief als formatief te gebruiken. 

COMBINATIEGROEPEN 
Door de mogelijkheden tot zelfstandig leren leent de Muiswerkmethode zich zeer goed voor in-

dividueel differentiëren en voor werken in combinatiegroepen. Leerlingen kunnen immers 

leerkrachtonafhankelijk aan de slag. Ze krijgen uitleg over doel en inhoud van de oefening en 

krijgen bij veel oefeningen gericht feedback op alles wat ze goed en fout doen. Na een fout volgen 

vaak een of meer kansen om het woord te verbeteren. Met een klassikale methode is dit ‘lik-op-

stukbeleid’ niet te realiseren.  

U ziet dat Muiswerk – evenals de meeste andere uitgevers in hun methode – wat meer stof in het 

programma heeft opgenomen dan het Cito in zijn toetsen bevraagt. Dit onder andere om de be-

tere leerlingen aan het werk te kunnen houden. De grijs omlijnde blokjes geven aan dat er ook 

stof is die niet in een toets aan de orde komt. Die zit onder de zgn. ‘gouden knop’. Ook dat is voor 

leerlingen die een extra uitdaging aan kunnen. 

De spellingstof van groep 5 begint met onderdelen die in groep 3 en 4 aan de orde kwam en die 

gedeeltelijk in samenhang met lezen zijn ingeoefend. Elke rubriek bestaan uit drie of meer oefe-

ningen en elke oefening bestaat uit zes of meer opdrachten. Niet alleen is er binnen het pro-

gramma een opbouw van gemakkelijk, moeilijker, moeilijkst. Ook binnen de rubrieken is dat het 

geval. De laatste oefening komt altijd het meest overeen met wat ook in de toetsen bevraagd 

wordt. Leerlingen die in de diagnostische toets in een bepaalde rubriek maar weinig fouten ma-

ken, krijgen alleen deze oefening in hun persoonlijke oefenprogramma. 

CUMULATIEF HERHALEN 
Bij elke oefening is in de titel aangegeven waar de oefening over gaat, wat de leerling precies 

moet doen, of het gaat om actief (productief) spellen of passief (receptief) spellen, d.w.z. het her-

kennen van de juiste spelling. Verder is te zien bij welke Cito-categorie de oefening hoort, in 

welke Cito-toets de stof aan de orde kan komen en op welke spellingstrategie het accent ligt, 

d.w.z. of het gaat om luisterwoorden, regelwoorden of weetwoorden c.q. onthoudwoorden. 

De oefening begint altijd met een of meer uitlegschermen die ook tijdens het oefenen geraad-

pleegd kunnen worden. Soms zijn er ook ‘spiekschermen’ waarin de juiste antwoorden gewoon 

te vinden zijn. Leren spellen is niet alleen afhankelijk van goede uitleg, maar ook van voldoende 

herhalen. Alleen door veel herhaling worden inprentwoorden vastgelegd in het langeter-

mijngeheugen en worden regels aangeleerd en geautomatiseerd. De basiskennis die leerlingen in 

groep 3 en 4 aanleren, wordt verderop in de programma’s bovendien steeds verder uitgebouwd. 

STRATEGIEËN VOOR HET SPELLEN 
In het eerste halfjaar van groep 3 hebben leerlingen geleerd de alfabetische strategie toe te pas-

sen, d.w.z. klanken om te zetten in letters. Ze leerden ook dat je voor sommige klanken twee let-

ters nodig hebt. Vanaf het begin is daarnaast ook geoefend op de directe strategie waarbij een 

woordbeeld wordt opgediept uit het mentale lexicon in het langetermijngeheugen. Zonder deze 

strategie kunnen lezen en spellen nooit voldoende snelheid krijgen. Het trainen van de directe 

strategie wordt in Muiswerk adequaat geoefend met de zgn. flitsoefeningen. Een woord komt in 
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groep 3 gedurende 400 msec in beeld. Daarna wordt het afgedekt door een rij tekens om het 

woordbeeld van het netvlies en te wissen en daadwerkelijk het mentale lexicon in de hersenen 

in te schakelen bij het vastleggen en onthouden van het woord. Vervolgens moet gekozen wor-

den welk woord gezien is, óf moet het geflitste woord getypt worden. Deze vaardigheid kan al-

leen digitaal getraind worden. 

Voor een deel is spellen echt afhankelijk van deze directe strategie, het opdiepen van woorden 

uit het langetermijngeheugen, bijvoorbeeld waar het gaat om woorden met ei/ij en au/ou. We 

noemen dat ‘weetwoorden’ of ‘onthoudwoorden’ omdat door alleen door inprenten de juiste 

vorm geproduceerd kan worden.  

Indirecte strategieën zijn naast de alfabetische aanpak (het omzetten van klanken in letters), de 

orthografische strategie, waarbij regels moeten worden toegepast die te maken hebben met de 

volgorde van letters in een woord (o.a. verlengingsregel, klinkerverenkeling en medeklinkerver-

dubbeling) en de morfologische strategie, waarbij gekeken moet worden naar de bouw van een 

woord (handdoek) of van de zin waar het in voorkomt (hij wordt). De orthografische aanpak 

wordt met name in de tweede helft van groep 5 aangeleerd en geoefend. Ook de morfologische 

strategie komt hier en daar aan de orde. 

Ook waar indirecte strategieën voorhanden zijn, is het onderwijs er over het algemeen op ge-

richt leerlingen zoveel mogelijk woorden te laten opslaan in het langetermijngeheugen, waar-

door het lezen en het spellen optimaal geautomatiseerd worden. Als ervaren spellers bijvoor-

beeld het woord ‘namen' schrijven, dan zijn ze meestal niet bezig met het toepassen van een re-

gel, ze hebben het woord direct in hun hoofd, maar bij een onbekend woord als ‘runen’ is dat an-

ders. Bij onbekende woorden moeten ze terug kunnen vallen op de orthografische aanpak en de 

juiste regel kunnen toepassen. Het paraat hebben van de regels vergt extra instructie. Het is een 

meta-talige en tamelijk abstracte aanpak, die ook veel geoefend moet worden. Het is een van de 

redenen dat zelfs in het voortgezet onderwijs nog veel gezondigd wordt tegen het toepassen van 

basale spellingregels bij het spellen van minder bekende woorden.  

MEER ZINTUIGEN  
In Spelling 5 wordt veel beeldmateriaal gebruikt voor de visuele ondersteuning, waarmee ook 

ongemerkt woordbetekenissen worden aangeleerd. Daarnaast bevat het programma veel na-

tuurlijk ingesproken geluid, waardoor ook het auditieve kanaal wordt ingeschakeld. Door de na-

druk op ‘doen’ (typen, aanwijzen, slepen etc.) wordt op de derde plaats ook een beroep gedaan 

op de motoriek.  Door het inschakelen van verschillende zintuigen, worden verschillende her-

sendelen geactiveerd, wat het opslaan van informatie bevordert. Een en ander bevordert ook de 

motivatie voor het werken met het programma. 

DIAGNOSTISCHE AANPAK 
Het basisprincipe van Muiswerkprogramma's is dat een diagnostische toets de leerling stuurt 

naar oefenmateriaal dat aansluit bij de fouten die gemaakt zijn. De toets kan herhaald worden en 

eventueel leiden tot opnieuw oefenen. Ook Spelling 5A en 5B zijn zo gestructureerd. Er kan op 

verschillende manieren gedifferentieerd mee gewerkt worden. De bovengenoemde lesstof is 

ingedeeld in rubrieken (onderwerpen) en diezelfde rubrieken komen in de toetsen terug. De stof 

is cumulatief opgebouwd, d.w.z. wat in eerdere oefeningen is uitgelegd en geoefend, komt in la-

tere oefeningen herhaaldelijk terug. In grote lijnen is de volgorde gebruikt waarin onderdelen 
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van de spelling in het basisonderwijs aangeleerd moeten worden volgens de indeling van de SLO 

(Rapport Leerstoflijnen begrippenlijst en taalverzorging). 

DIRECTE FEEDBACK EN HULPSYSTEMEN 
In veel oefeningen van Spelling groep 5 wordt – als een leerling een fout maakt – specifieke 

feedback gegeven, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag probe-

ren goed te doen. De leerling kan ook altijd tussendoor een tip opvragen of uitlegschermen en 

spiekschermen raadplegen. Hij mag bovendien het Muiswerk Woordenboek gebruiken door op 

deze te drukken:  

 

Door de grote hoeveelheid beeldmateriaal en de mogelijkheid het woordenboek te raadplegen, 

bevordert Spelling 5 indirect ook de uitbreiding van de woordenschat. 

STRUCTUUR 
Elk Muiswerkprogramma omvat de stof die in een bepaalde leergroep behandeld dient te wor-

den. Voor groep 5 is er een A-deel voor de eerste helft van het schooljaar en een B-deel voor de 

tweede helft. Snelle leerlingen kunnen echter al eerder aan het B-deel beginnen. De extra stof 

voor deze groep zit aan het eind van het B-deel. 

Elk programma is opgedeeld in rubrieken die elk minimaal één spellingcategorie behandelen. 

We hebben daarbij de categorieën gehanteerd die ook het Cito onderscheidt. Welke dat zijn, ziet 

u in onderstaand schema (linker kolom).  

In de kolommen ernaast is aangegeven welke stof wordt afgedekt door de Cito-toetsen en welke 

stof in de deeltoetsen van Muiswerk aan de orde komt. In rubriek A t/m C is veel plaats in-

geruimd voor herhaling van twee belangrijke onderwerpen: klinkerverenkeling en medeklin-

kerverdubbeling. Dit omdat deze anders pas weer in deel 5B voor het eerst expliciet terugko-

men. De laatste twee rubrieken van deel 5B worden niet door de Muiswerktoetsen afgedekt, 

maar bevinden zich onder de zgn. gouden knop en zijn bedoeld voor de snelle leerlingen. 

Als de spelling van een woord met meerdere categorieën te maken heeft, dan wordt het 

ingedeeld bij de categorie die op dat moment behandeld wordt. In de feedback wordt vaak wel 

gerefereerd aan eerder behandelde stof. 
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  Cito 

  Muiswerk 

  Muiswerk extra 

  Cito-toetsen Muiswerktoetsen 

      Deel 5A Deel 5B 

 

 E4
M

5
 

M
5

 

M
5

E5
 

E5
 

A
 t

/m
 C

 

D
 t

/m
 G

 

H
 t

/m
 K

 

A
 t

/m
 D

 

E 
t/

m
 H

 

I t
/m

 L
 

go
u

d
en

 k
n

o
p

 

1 MKM         

       2 MMKM, MKMM         

       3 MMKMM         

       4 Tussenklank         

       5 ...(M)MMM en MMM(M)...         

       6 sch(r)         

       7 ng of nk           

      8 f/v, s/z         

 

  

     9 verkleinwrd         

 

  

     10 aai, ooi, oei         

 

  

     11 samenstelling         

 

  

 

  

   12 eer, eur, oor         

  

  

    13 stomme E         

  

  

    14 ei of ij         

  

    

   15 eind-d, eind-b         

  

    

   16 a, o, u op eind         

   

  

   17 au(w) of ou(w)         

    

  

  18 ...ch(t)         

    

  

  19 eeuw, ieuw, uw         

    

  

  20 open eerste lettergreep           

   

  

  21 gesloten eerste ltrgreep           

    

  

 22 verbuiging f/v, s/z         

     

  

 23  -em, -elen, -enen, -eren         

     

  

 24  -ig en -lijk         

     

  

 25 /ie/ geschreven als i         

      

  

26 /s/ geschreven als c         

      

  

30 -heid en -teit         

      

  

Tabel 1: Hoe de spellingcategorieën van het Cito worden afgedekt door enerzijds de Cito-toetsen en anderzijds 
de rubrieken van Muiswerk Spelling 5A en 5B. 
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OMVANG SPELLING 5A 

Het lesbestand Spelling 5A bestaat uit 65 - vaak variabele - oefeningen en 4 variabele toetsen 

voor diagnose en evaluatie. Er zijn meer dan 400 geluidsbestanden, ingesproken door een na-

tuurlijke stem. Ook alle 186 uitlegschermen zijn ingesproken. Voor een gedetailleerd stofover-

zicht, zie blz. 28. In totaal bevat dit lesbestand ruim 1800 opgaven en worden veel verschillende 

oefenvormen gebruikt: Rijen, Stenen, Open vraag, Flitskeuze, Flitstypen, div. meerkeuzevormen, 

Wijs aan in tekst, Plaats woord, Wijzig tekst en Koppelpuzzel.  

Het programma behandelt ruim 1100 unieke woorden (zie p.25 e.v.). Veel woorden komen twee, 

drie, of meer keer voor in de opgaven. In het overzicht is ook te zien welke woorden in de Cito-

toetsen en Cito oefendictees voorkomen. 

Spelling 5A heeft 186 uitlegschermen. Bij elke oefening horen een of meer van deze schermen 

met korte uitleg en voorbeelden. Deze vormen altijd het begin van de oefening. Tijdens het oefe-

nen kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw geraadpleegd worden. De uitlegschermen 

zijn ingesproken door een natuurlijke stem. Zwakke lezers kunnen de inhoud dus ook beluiste-

ren en zich daardoor beter concentreren.  

LET OP: veel oefeningen kunnen slechts gemaakt worden als de computer voor-

zien is van geluid. Deze oefeningen zijn in de lijst te herkennen aan de asterisk. Op 

computers zonder geluid komen ze niet tevoorschijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

de toetsen met open vragen. 

Toetsen 
Spelling 5A heeft drie deeltoetsen en 1 totaaltoets, steeds in dicteevorm. Het gaat dus om ‘actief 

spellen’, dit in overeenstemming met de Cito-toetsen en –oefendictees. Leerlingen moeten in 

elke toets een aantal losse woorden intypen, die worden afgebeeld en uitgesproken. De context 

is in dat geval dus de afbeelding. Ze krijgen daarnaast zinnen te horen en te zien waaraan een 

woord ontbreekt. De context bestaat dan uit een zin. De laatste oefening van elke rubriek lijkt 

het meest op wat in de (deel)toetsen bevraagd wordt. 

De stof is ingedeeld in onderwerpen (rubrieken). Ook elke rubriek sluit af met een dictee. In de 

uitgebreide variabele toets komen alle onderwerpen aan de orde. De toetsen kunnen zowel voor 

diagnose als voor evaluatie gebruikt worden (formatief en summatief) omdat ze een variabele 

inhoud hebben, terwijl wel steeds dezelfde spellingcategorieën aan de orde komen. De stof is 

ondergebracht in vier afdelingen en de opbouw van onderwerpen en afdelingen is cumulatief. 

Wat in eerdere oefeningen aan de orde kwam, wordt verderop bekend verondersteld. Voor een 

overzicht van de onderwerpen die per toets aan de orde komen, zie het schema op p.28. 
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Dit is het hoofdscherm van Spelling 5A. Pas na het maken van een diagnostische toets is de knop Jouw oefenin-
gen geactiveerd. Daaronder bevindt zich een persoonlijk oefenprogramma, dat aansluit bij de gemaakte fouten. 
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INHOUD SPELLING 5A 

Hieronder eerst de rubrieken (onderwerpen) van Spelling 5A, de deeltoetsen die deze rubrieken 

afdekken, de Cito-toetsen waarin de stof bevraagd wordt en de Cito-categorieën waarmee de ru-

brieken corresponderen.  

INDELING SPELLING 5A 
rub   stof voorbeelden Cito cat 

A 

D
ee

l 1
 lange klank en enkelaar (herhaling) rooster, agenda, drogen E4M5 20 

B korte klank en dubbelaar (herhaling) winnaar, pudding, neusdruppels E4M5 21 

C ng en nk lengte, donker M5-M5E5 4 en 7 

D 

D
ee

l  
2

 

f/v, s/z zonder, ventiel, boven M5 8 

E verkleinwoorden feestje, boompje, dingetje M5E5 9 

F aai, ooi, oei lawaai, rotzooi, geloei E4M5-M5 10 

G samenstelling twee of meer medekl schooltas, fietstocht E4M5 11 

H 

D
ee

l 3
 

eer, eur, oor bekeuring, onweer E4M5-M5 12 

I be, ge, ver, -te, -el, er, en, -te verzinsel, bedrieger E4M5-M5-M5E5 13 

J ei of ij refrein, aardbei, vijver E4M5-M5-M5E5 14 

K eind-d en eind-b handvat, rashond, zeerob E4M5-M5-M5E5 15 

Tabel 2: de inhoud van Spelling 5A en de verbinding met de Cito-spellingtoetsen en – categorieën.  

Er is een flinke overlapping met de stof van groep 4, wat met name belangrijk is voor leerlingen 

die hier en daar nog hiaten hebben. Bij sommige onderwerpen is de stof iets verder uitgebreid 

en verder zijn de behandelde woorden vaak wat langer en wat minder frequent. Voor snelle leer-

lingen hoeft de dubbeling geen bezwaar te zijn omdat door de diagnostische aanpak die wij 

voorstaan, oefeningen alleen tevoorschijn komen als uit de deeltoets blijkt dat een leerling de 

stof nog niet (helemaal) beheerst. Hieronder is aangegeven hoe elk van de onderwerpen bij Spel-

ling 5A is ingevuld. 

RUBRIEK A: LANGE KLANK EN ENKELAAR 
De rubrieken A en B gaan over de orthografische spellingen waarvoor ook wel de namen klin-

kerverenkeling en medeklinkerverdubbeling worden gebruikt. Tot aan het eind van de ba-

sisschool en soms langer houden leerlingen vaak moeite met deze twee categorieën. We gebrui-

ken de term ‘klankgroep’ voor de groepjes klanken waar je een woord dat je hoort, in kunt ver-

delen.5  

De klinkerverenkeling en is al aan de orde geweest aan het eind van groep 4. Het ging toen alleen 

over de spelling van de eerste klankgroep. Nu komen hier en daar ook andere klankgroepen aan 

bod. De basis van de regel wordt gevormd door wat je hoort.  

                                                             

5 De term ‘lettergreep’ komt hier nog niet aan de orde. Die wordt pas vanaf groep 7 gebruikt voor groepjes letters waar je een woord 

dat je ziet in kunt verdelen. 
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De stappen zijn: (1) Wat is de eerste klankgroep van woord X. (2) Hoor je een lange klank op het 

eind? (3) Welke letter schrijf je dus enkel? (4) Typ nu het hele woord.  

Bij de klinkerverenkeling gebruiken we de term ‘enkelaar’, deze maakt de dubbele letter enkel. 

We ondersteunen de uitleg met het symbool van een gebroken hartje. De term geeft aan welke 

actie ondernomen moet worden als sprake is van een lange klank op het eind van een klank-

groep. 

Omdat bij de spelling van een lange klank op het eind van een woord in feite dezelfde regel moet 

worden toegepast, beginnen we de rubriek met een herhaling van deze stof. De eerste stap is: 

vaststellen of er op het eind van een woord een lange klank te horen is. In oefening A1 verschij-

nen 20 woorden met een open plaats. Bij aanwijzen worden deze woorden ook uitgesproken. De 

leerling moet er 10 aanwijzen die een lange klank op het eind hebben. Vervolgens verschijnt het 

woord in de juiste spelling.  

De tweede oefening is een rijen-oefeningen. De eerste rij is voor woorden met een lange klank 

op het eind van de eerste klankgroep (zoals ‘paden’) en woorden met een medeklinker op het 

eind van de eerste klankgroep (zoals ‘paarden’). Woorden die men ziet en hoort moeten onder-

gebracht worden in een van deze rijen.  De derde oefening gaat over het spellen van woorden 

volgens het hierboven aangegeven stappenplan.   

 
De vierde oefening heet ‘Wat wij doen’. Op basis van de gegeven ik-vorm moet een werkwoord worden ver-
lengd naar de wij-vorm, waarbij de regel van de enkelaar moet worden toegepast. Bij een fout volgt gerichte 
feedback en krijgt de leerling nog enkele keren de kans om het woord te verbeteren. 

Oefening A5 is een tekst met open plaatsen. Overal moeten een of twee klinkers worden inge-

vuld. Er zit een spiekscherm onder de HELP-knop dat eventueel gebruikt mag worden. De zesde 

en zevende oefening zijn flitsoefeningen. Leerlingen leren bepaalde woordvormen soms beter 

door ze direct op te slaan in het langetermijngeheugen. Door de flitsoefeningen kunnen ze zich 

trainen in die vaardigheid. Er verschijnt telkens gedurende 400 msec een woord. De leerling 
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moet respectievelijk kiezen welk woord hij zag (passief spellen), dan wel dat woord zelf typen 

(actief spellen). In oefening A8 moet telkens de vraag beantwoord worden in welke van drie 

gegeven woorden de enkelaar is toegepast. De laatste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk 

met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. De woorden zijn al-

lemaal al eerder langsgekomen. Deze oefening lijkt het meest op wat in de toetsen aan de orde 

komt. 

RUBRIEK B: KORTE KLANK EN DUBBELAAR 
Ook de klinkerverenkeling en is al aan de orde geweest aan het eind van groep 4. Het ging toen 

alleen over de spelling van de medeklinkers na de eerste klankgroep. Nu komen hier en daar ook 

andere klankgroepen aan bod. De basis van deze regel wordt eveneens gevormd door wat je 

hoort.  

De stappen zijn: (1) Verdeel het woord in klankgroepen. (2) Hoor je een korte klank op het eind 

van een klankgroep? (3) Dan komt de dubbelaar. Die maakt de medeklinkers ná de korte klank 

dubbel. Bij de medeklinkerverdubbeling gebruiken we dus de term ‘dubbelaar’ en we onders-

teunen de uitleg met het symbool van een dubbel hartje. De term geeft aan welke actie onder-

nomen moet worden als sprake is van een korte klank op het eind van een klankgroep. 

 
Oefening B1 is van het type ‘stenen’. Er verschijnen 20 woorden. Bij aanwijzen worden deze ook uitgesproken. 
De leerling moet er 10 aanwijzen die een korte klank hebben op het eind van de eerste klankgroep. Vervolgens 
verschijnt de verdeling van het woord in klankgroepen (tussen schuine strepen). In de afbeelding is te zien welke 
feedback verschijnt als ‘binden’ wordt aangewezen. 

De tweede oefening gaat over het spellen van woorden volgens een stappenplan.  (1) Wat is de 

eerste klankgroep van woord X. (2) Hoor je een korte klank op het eind van de eerste klank-

groep? (3) Welke letter schrijf je dus dubbel? (4) Typ nu het hele woord. 

Dan volgt een rijen-oefening waarin woorden ondergebracht moeten worden in een rij met 

korte klank op het eind van de eerste klankgroep (zoals ‘botten) dan wel een rij met lange klank 
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op het eind van de eerste klankgroep (zoals ‘boten’). En in de vierde oefening moet de ik-vorm 

van een werkwoord weer worden verlengd naar de wij-vorm (ik stem-wij stemmen), waarbij nu 

de regel van de dubbelaar actief moet worden toegepast.  

De vijfde oefening is een flitstypen-oefening. In oefening B6 moet nu telkens de vraag beant-

woord worden in welke van drie gegeven woorden de dubbelaar is toegepast. De laatste oefe-

ning is een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een 

woord ontbreekt. De woorden en zinnen zijn ingesproken met een professionele stem. De woor-

den zijn allemaal al eerder langsgekomen. Deze oefening lijkt het meest op wat in de toetsen aan 

de orde komt. 

RUBRIEK C: NG EN NK 
De spelling van woorden met -ng en -nk is eveneens al eerder aan de orde geweest. We noemen 

ze ‘ding-woorden’ en ‘pink-woorden’. De woorden zijn nu wat langer en soms minder frequent 

dan de woorden die ze eerder leerden. Ook komen er nu verbuigingen, vervoegingen en samens-

tellingen voor.  Begonnen wordt met een oefening Flitstypen. Dan volgt een sorteeroefening met 

rijen: Is hier sprake van een ding-woord of een pink-woord? In oefening C3 verschijnt telkens 

een zin met een open plaats waar een woord met ng of nk moet worden ingevuld. Onder de zin 

staat een aanwijzing die moet helpen het juiste woord te vinden. C4 is een wijzig-tekst-oefening. 

Op de open plaatsen moet ng of nk worden ingevuld. Ook de enkelaar en de dubbelaar komen 

hier terug. Vooraf kan het complete verhaal gelezen worden en ook tussentijds is het 

beschikbaar als spiekscherm onder de Help-knop. 

 
De laatste oefening (C5) is weer een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen 
waaraan een woord ontbreekt. De woorden en zinnen zijn ingesproken met een professionele stem. De meeste 
woorden zijn al eerder langsgekomen. Er is gerichte feedback op fouten en de leerling krijgt enkele keren de 
kans het woord te verbeteren. 
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RUBRIEK D: F/V EN S/Z 
Deze rubriek gaat over woorden waarvan de vaste vorm met f/v of s/z is. Het gaat nog niet om 

de verbogen vorm (lief-liever). De woorden zijn nu wat langer en soms minder frequent dan de 

woorden die ze eerder leerden. Ook komen er samenstellingen voor. Het verschil tussen s en z is 

bij een zuivere uitspraak vaak wel te horen. Daarom wordt begonnen met een rijen-oefening 

waarvoor auditief analyseren nodig is. De woorden beginnen met s of z, die nadrukkelijk uitges-

proken wordt. Omdat woorden met s/z of f/v vooral door inprenting geleerd moeten worden, 

volgt daarna een flitstypen-oefening die kan helpen woorden vast te leggen in het mentale lexi-

con.  

 
Oefening De is wijzig-tekst-oefening waarbij in een soort sprookje de ontbrekende letters ingevuld moeten wor-
den. Onder de Help-knop bevindt zich een spiekscherm. 

In oefening D4 verschijnt telkens een zin met een open plaats waar een woord moet worden in-

gevuld. Onder de zin staat een aanwijzing die moet helpen het juiste woord te vinden. De laatste 

oefening is weer een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen 

waaraan een woord ontbreekt. De woorden en zinnen zijn ingesproken met een professionele 

stem. De meeste woorden zijn al eerder langsgekomen. Er is gerichte feedback op fouten en de 

leerling krijgt enkele keren de kans het woord te verbeteren. 

RUBRIEK E: VERKLEINWOORDEN 
Deze rubriek gaat over morfologische spellingsvormen: de verkleinwoorduitgangen. Nu niet al-

leen –je(s) en –tje(s),  maar ook –pje(s) en –etje(s). Niet altijd kun je precies horen wat de uit-

gang is, bijv. bij beestje en korstje. Verkleinwoorden moet je eerst kunnen herkennen. Daar gaat 

rijenoefening E1 over.  
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In oefening E2 moeten woorden worden opgesplitst in grondwoord en verkleinwoorduitgang. Dat gebeurt door 
het slepen van een streepje naar de juiste plek. Bij foute plaatsing – zoals hierboven - wordt het streepje rood en 
volgt de verbetering. 

E3 is weer een wijzig-tekst-oefening waarbij in een tekst de ontbrekende uitgangen ingevuld 

moeten worden. De tekst heet ‘Meidenpraat’. Dan volgen twee oefeningen in oplopende moei-

lijkheid in het zelf maken van een verkleinwoord op basis van een gegeven grondwoord. De 

laatste oefening is weer een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zin-

nen waaraan een woord ontbreekt. 

RUBRIEK F: AAI, OOI, OEI 
Deze rubriek gaat over woorden met aai, ooi, oei erin. Het onderwerp is eerder aan de orde 

geweest, maar de woorden zijn nu wat langer en minder frequent. Ook komen er verbuigingen, 

vervoegingen en samenstellingen voor. Het gaat bij deze categorie om toepassing van een ortho-

grafische regel: je hoor een j, maar je schrijf een i. De rubriek begint met de wijzig-tekst-oefening 

Maaike bak fraaie appelflappen waarin weer ontbrekende letters moeten worden ingevuld. De 

tweede oefening gaat weer over woorden in zinnen, waarbij in een zin met een open plaats tel-

kens een passend woord moet worden ingevuld. Onder de zin staat een aanwijzing die moet 

helpen het juiste woord te vinden. Oefening F3 is een rebus-puzzel. Twee gegeven woord moe-

ten worden omgebouwd tot één wat langer woord. De laatste oefening is weer een woorddictee, 

gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 

 
Oefening F3 is een rebus-puzzel. Twee gegeven woord moeten worden omgebouwd tot één wat langer woord. 
Er is gerichte feedback op gemaakte fouten en er zijn kansen om gemaakte fouten te verbeteren. 

RUBRIEK F: SAMENSTELLINGEN 
Rubriek F gaat over de spelling van samenstellingen. Deze rubriek leent zich goed voor herhaling 

van spellingen die eerder langskwamen. In oefening H1 moeten telkens twee woorden aan el-

kaar worden gekoppeld zodat een samenstelling ontstaat. In de tweede oefening wordt be-
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handeld dat niet alle langere woorden samenstellingen zijn.  Er moet een streepje worden 

gesleept tussen de twee delen van een samenstelling.  

  
Oefening H1 is een koppelpuzzel. Er moeten telkens twee woorden aan elkaar worden gekoppeld zodat een sa-
menstelling ontstaat die een diersoort noemt. Onder de blokjes komt langzamerhand een dierenfoto tevoor-
schijn. 

Oefening G3 is een Wijs-aan-in-tekst-oefening, waarin alle samenstellingen aangewezen moeten 

worden. In G4 moeten de betekenisomschrijvingen van samenstellingen compleet worden ge-

maakt en in G5 verschijnt telkens een omschrijving op basis een samenstelling moet worden ge-

typt. Ook samenstellingen met dubbele letters middenin (feesttent, ritssluiting) komen voor. 

Oefening G6 is een Flitstypen-oefening voor het vastleggen van woordbeelden. De laatste oefe-

ning is weer een woorddictee over de hele stof van deze rubriek. 

RUBRIEK H: EER, EUR, OOR 
Deze rubriek gaat opnieuw over woorden met eer, eur, oor. Het onderwerp is eerder aan de orde 

geweest, maar de woorden zijn nu wat langer en minder frequent. Ook komen er verbuigingen, 

vervoegingen en samenstellingen voor. Het gaat bij deze categorie om toepassing van een 

klankregel: vóór de letter R, door ons ‘tover-letter’ genoemd, krijgen de ee, de eu en de oo een 

andere klank.  
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Een van de uitlegschermen bij oefening H1 in Rubriek H.  

In oefening H1 moet overal op basis van een kort woord een langer woord worden getypt 

(hoor/horen). Oefening H2 is een tekst over geur. Hierin moeten alle open plaatsen worden op-

gevuld. De derde oefening gaat weer over woorden in zinnen, waarbij in een zin met een open 

plaats telkens een passend woord moet worden ingevuld. Onder de zin staat een aanwijzing die 

moet helpen het juiste woord te vinden. De laatste oefening is weer een woorddictee, gedeelte-

lijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 

RUBRIEK I: STOMME E 
Deze rubriek gaat over woorden de stomme e, ofwel de e die voorkomt in de woorddelen be, ge, 

ver, -te, -el, -er, -en, -te. Ook hier weer wat langere woorden, soms met twee of meer voor- of 

achtervoegsels (verzinsel, bedrieger).  
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In oefening I1 moet het aantal stomme e’s in een gegeven woord worden geteld. Luisteren en analyseren dus. Er 
is gerichte feedback, en in dit geval ook feedback bij het goede antwoord. 

Dan volgt een flitstypen-oefening. De derde oefening gaat weer over woorden in zinnen, waarbij 

in een zin met een open plaats telkens een passend woord moet worden ingevuld. Er staat nu 

geen aanwijzing meer onder de zin. De laatste oefening is weer een woorddictee over alle stof 

van deze rubriek. 

RUBRIEK J: EI OF IJ 
Rubriek J gaat over inprentwoorden met ei of ij. In Spelling 3 is gewerkt met een verhaaltje waar 

een beperkt aantal woorden met korte ei in voorkwamen. In Spelling 4 is daarop voortgebouwd 

met een tien zinnen waarin twee of drie woorden met korte ei voorkomen. In dit deel van de 

spellinglijn wordt aandacht besteed aan familiewoorden, vaak afgeleide of samengestelde woor-

den die ook qua betekenis overeenkomsten hebben.  We noemen dat de EI-rijtjes. Het idee is dat 

leerlingen door deze drie contexten de EI-woorden die erin voorkomen gemakkelijker onthou-

den. Vervolgens moeten ze, als ze een woord met /ei/-klank tegenkomen, bedenken of dit woord 

in het verhaaltje, in een van de zinnen, of in de rijtjes staat. Zo niet dan is het – in elk geval in dit 

programma – met lange ij. De lange ij komt  namelijk veel vaker voor dan de korte ei. In sommige 

dialecten spreekt men de ei en de ij nog verschillend uit. Kinderen die daarmee bekend zijn, 

hebben het gemakkelijk! 
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Uitlegscherm met de EI-rijtjes. 

De rubriek begint met een Stenen-oefening, een Flits-typen oefening, en een rijen-oefening. 

Oefening J4 bestaat uit de tekst IJsvrij, waarin alle ei’s en ij’s ingevuld moeten worden. Oefening 

J5 is weer een rebus-puzzel. Twee gegeven woorden moeten worden omgebouwd tot een ei- of 

ij-woord dat uit twee lettergrepen bestaat. De laatste oefening is weer een woorddictee, gedeel-

telijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 

RUBRIEK K: EIND-D EN EIND-B 
Deze afdeling gaat over de verlengingsregel. Omdat je niet kunt horen of een woord op d of t 

eindigt, moet je het woord verlengen om dat aan de weet te komen. Ook de keuze tussen –b of –p 

op het eind valt onder deze regel en deze stof wordt in 5A nu toegevoegd. Ook wordt aandacht 

besteed aan langere woorden waarbij vaak op een deel van het woord de verlengingsregel moet 

worden toegepast. De eerste twee oefeningen – een Rijen-oefening en een Stenen-oefening, gaan 

nog alleen over d of t. In de Flitstypen-oefening van K3 komt daar voor het eerst de eind-b of –p 

bij. K4 is dan weer een Rijen-oefening, maar nu alleen over eind-b of eind–p. K5 is een wijzig-

tekst-oefening waarbij in een historisch tekstje de ontbrekende d/t’s en b/p’s moeten worden 

ingevuld. De laatste oefening is weer een woorddictee over alle stof van deze rubriek. Voor het 

eerst nu ook met opgaven die gericht zijn op het herkennen van foutieve spellingen (passief spel-

len). 
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Oefening K5 is een wijzig-tekst-oefening waarbij in een historisch tekstje over Texel de ontbrekende d’s en t’s 
moeten worden ingevuld. 

WOORDEN IN MUISWERK SPELLING 5A6 

Rubriek A – lange klank en enkelaar 

agenda - auto - dino - diploma - euro - foto - gorilla - kano - kassa - menu - nu - oma - pasta - prima - sla - agent 
- beesten - blaren - boter - broodje - buren - buurten - doopten - duurzaam - glaasje - haastig - haring - honing - 
hoofden - huurder - kaarsen - kanaal - leraar - meter - muren - paarden - paren - peren - plaatsen - poorten - 
raapten - rooster - rozen - schaatsen - schade - schaduw - vogels - wagon - zwaarte - bramen - feesten - gluren - 
kleding - schapen - sturen - troosten - zweertje - breken - drogen - haken - horen - kleden - knopen - kweken - la-
den - lenen - nemen - plagen - praten - rapen - schaken - scheren - schuren - slapen - slepen - smeren - staren - 
storen - adem - ademhaling - altijd - astma - bovendien - eenvoudig - even - geven - halen - huisstof - liter - lon-
gen - luchtwegen - moeizaam - Nederland - nodig - omgeving - oorzaak - overvol - raken - rookvrij - teken - 
trouwens - veel - virus - weten - zagen - zuurstof - alarm - banaan - grafiek - granaat - kabaal - kapot - lawaai - 
metaal - paprika - patat - plafond - plamuur - radijs - spagaat - tomaat - totaal - kragen - pupil - stevig - strepen 
- stromen - zweren - hotel - konijn - leven - opgeven - panda - tempo - tevreden - uitnodigen - uitstekend - ver-
bazen - voorlezen - bingo - daarna - egel - hobo - kneden - metro - pinda - pizza - stro - zebra 

Rubriek B – korte klank en dubbelaar 

bakken - ballen - ballet - bommen - botten - bussen - dapper - dubbel - gappen - hakken - hokken - hutten - kap-
per - letter - lippen - moppen - pennen - pitten - tellen - tunnel - ballon - biggen - bliksem - blussen - boksen - 
parkiet - potten - slakken - smelten - stempel - stormen - vlinder - zwemmen - blaffen - brullen - grillen - herstel-
len - ontdekken - ontsnappen - ploffen - schatten - schillen - schrappen - schudden - stappen - stemmen - straf-
fen - strekken - vergissen - verhitten - verstoppen - vertellen - vertrekken - afremmen - appelflap - batterij - dob-

                                                             

6  

NB1: De onderstreepte woorden komen ook voor in de Cito-toetsen of -oefendictees. 

NB2: Het gaat in deze opsomming om unieke woorden. Woorden die in eerdere rubrieken al aan de orde kwamen, worden hier niet 

herhaald. 
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belsteen - dubbeltje - gekkenhuis - gelukkig - grappig - knuffels - middelpunt - modderig - ridders - schommel - 
slippers - toedekken - vergissing - vlekken - wanneer - winnaar - Afrika - beweging - bladeren - dikke - dunner - 
fennek - gemakkelijk - grassen - graven - hagedissen - hitte - jagen - kattenbrokken - kennel - knaagdieren - ko-
men - kunnen - leren - lopen - oren - schuilen - wereld - woestijnen - druppels - glippen - hallen - kammen - ket-
ting - kikker - klappen - knuffel - misschien - modder - tennis - trappen - vlaggen - wekker - flessen - frisse - jam-
mer - neusdruppels - pudding - schommelstoel - smalle - spatten - spetteren - tennisbal - uitpakken - verkenner - 
voetballen - wakker 

RUBRIEK C – ng of nk 

angstig - bekeuring - beleving - bestemming - boomstronk - dankbare - drankje - drinkbeker - harinkje - hengel - 
hengst - ingang - janken - jongst - ketelbinkie - klinker - linksaf - stinkkazen - streng - vangst - versnelling - 
voorstelling - winkeltje - bedankt - behangen - blinkt - dankbaar - dingen - enkelaar - gevangen - hanger - hon-
gerig - jongen - jongste - jonkies - klinken - langste - languit - langzaam - leuning - manke - medeklinker - nijp-
tangen - ondanks - ontvangst - opbrengst - planken - slangen - slanke - sprinkhaan - stengel - strenger - toegang 
- wankelen - wenken - winkel - wringen - zangeres - zangkoor - bedanken - donker - gemengde - geschenk - ge-
zonken - hangen - hinkelen - inschenken - stank - vinger - wenkbrauw - aangevallen - aanvaller - agressief - 
Amerika - bedreigd - bekendst - brandweer - buurt - buurtbewoners - danken - dood - gezicht - gezond - hing - 
meting - onbekend - optreden - pakken - stinkdieren - stinkende - stokken - vacht - verdedigen - vijand - wild - 
dwingt - klinkt - springt - strenge - wankel - zinkt 

Rubriek D – f/v en s/z 

schaar - slager - sleutel - soldaat - speelgoed - sproeten - spruiten - zalf - zanger - zeilboot - zelden - zingen - zoet 
- zwaan - zwaar - zwanger - zwerm - zwier - fakkel - fazant - feestdag - fleurig - fluweel - fornuis - framboos - sa-
lade - sappig - seizoen - servet - servies - simpel - slinger - vijver - vleermuis - vliegen - volgorde - vouwen - 
vriendje - zeeklei - zestig - zilver - zondag - zwaluw - fantastisch - fijnst - fruit - gevoerd - gezonde - olifant - 
poepfeest - slim - sneller - steeds - strontvlieg - verse - verte - vind - vlees - vleugels - vriendjes - vrij - zes - zoe-
mende - zoveelste - zuchtend - zwetend - felle - flitsen - fontein - fragment - onderzoeken - veerpont - zeven - 
zoemen - zwijgen - fantasie - feestjurk - flauw - flits - fotograaf - frietjes - speurneus - steiger - stronk - vee - 
vrucht - zeemeeuw - zeuren - zielig - zwerfpoes 

Rubriek E: verkleinwoorden 

aapje - armpje - avondje - baasje - bekje - blaadje - bloempje - boodschapje - bootje - deurtje - diertje - fluitje - 
gebakje - grapje - hapje - hoekje - ijsje - kindje - klokje - kusje - lepeltje - raampje - scheurtje - versje - balkje - 
beestje - bietjes - bloesempje - bodempje - boortje - broekje - deeltje - dropjes - gangetje - geheimpje - grietjes - 
haakje - harkje - hoopjes - jurkje - kastje - knuistje - krengetje - kwastje - mouwtje - nestje - puistje - rekeningetje 
- riempje - schermpje - schuimpje - schuitje - slangetje - snoepjes - sprietjes - sprongetje - spruitje - stangetje - 
tangetje - tekeningetje - touwtje - vormpje - vrouwtje - vuiltje - vuurtje - wieltje - wormpje - zwermpje - fimpje - 
hakje - ietsje - middagje - mobieltje - patatje - ringetje - rokje - schoentjes - steentje - topje - uurtjes - vriendin-
netje - zusje - blaartje - bordje - borstje - brandje - breukje - bruidje - eendje - eindje - feestje - flitsje - korstje - 
kruisje - poortje - stoeltje - tekstje - treintje - balkonnetje - bezempje - braampje - hellinkje - kanootje - kettinkje 
- kinnetje - koninkje - lammetje - leninkje - mannetje - menuutje - pandaatje - pennetje - pindaatje - pruimpje - 
schemaatje - sommetje - bloemetje - boompjes - boterhammetje - duwtje - kraampje - kunstje - schelpjes - 
schuimpjes - spelletjes - tandjes - veertje - vlaaitjes - vlaggetjes - watje 

Rubriek F: aai, ooi, oei 

appelflappen - appelmengsel - bergje - bestrooien - bladerdeeg - blokjes - bovenzijde - eetlepels - fraaie - invet-
ten - klokhuizen - knoeiboel - minuten - moeilijk - omdraaien - ondertussen - ontdooien - rotzooi - rozijnen - 
smakelijk - strooi - strooibusje - verknoeien - verwijderen - vloeibaar - gloeit - hooiberg - koeien - moeite - nooit - 
roeiboot - sproeit - stoeien - strooien - zwaait - draaimolen - handboeien - ooievaar - schroeiplek - strooibus - 
toernooi - waaier - aaibaar - draait - haaien - mooier - mooist - saaier - snoei 
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Rubriek G: samenstelling 

aankomsttijd - angstschreeuw - borstkas - borstzakje - brandweerman - buurtfeesten - eendenkooi - feesttenten 
- fietssleuteltje - fietssloten - friettent - jaszakken - kaasstengels - kelderkastje - keukendeuren - komkommersla 
- kunstschaats - kunstschatten - meubelwinkel - patattentje - pikdonker - rijkdommen - ritssluiting - rundvlees - 
schouderbladen - schoudertassen - schuilplaatsen - snoepwinkeltje - spijkerbroeken - sporttassen - strandstoelen 
- tandvlees - voetzolen - walvisvangst - windvlagen - zakdoeken - achterpoten - ademhalen - banaanhouding - 
diersoort - droogvallen - inktvissen - kieskeurig - lichaamswarmte - oorschelpen - roofdieren - rotskusten - spe-
klaag - stroomlijn - voorpoten - voortbewegen - zandplaten - zeehond - zeehonden - zeehondenhuid - zoogdier - 
zwemvliezen - autoverkoper - boekenkast - borsthaar - broodmes - kippensoep - kraanwater - polshorloge - res-
taurantkok - rookworst - soepkip - stationsrestaurant - tafeltennistafel - typefout - verjaardagsfeest - voedsel-
vergiftiging - wielrenkampioen - zaalvoetbal - zaalvoetbalzaal - bloempot - buikkrampen - buurvrouw - fietstas - 
glasscherf - herfsttint - inktvis - kaasstengel - koekkraam - kussensloop - leesboek - lichtknop - schommelbank - 
schoolreis - slagroom - vliegtuig - waaghals - walnoot - aardappel - doppinda - eindpunt - fietssleutel - fotoal-
bum - handdoekje - handpalm - kerkklok - landhuis - muisstil - rauwkost - rotswand - slagveld - spitsmuis - sport-
tas - waterpolo - zwembroek - achttien - borstzak - doelpunt - fietstocht - griepprik - jaszak - kerkklokken - 
kerkraam - kunstwerk - stinkkaas - strandstoel - windvlaag - zakdoek 

Rubriek H: eer, eur, oor 

beweren - drilboren - dwaalsporen - geweren - kantoren - meneren - onweren - overhoren - speren - vereren - 
dennengeur - door - doordat - eerlijk - eren - geboorte - geuren - geurige - geurkaarsen - geurtjes - geurvreters - 
hooikoorts - meer - smoorheet - treurig - verkeer - voorstellen - woord - diersoorten - monteur - schoorsteen - 
voorjaar - beheersen - beursje - gastheer - hangoren - hoorn - humeur - jongleur - koorts - leerboek - sfeer - 
veerboot 

Rubriek I: stomme e 

bedwelmen - begeleiden - belemmeren - bewonderen - deksel - gebak - gebergte - gebraden - gekreukelde - 
gemeente - gletsjer - herberg - herstel - kenmerk - kroket - lekker - peper - snelweg - verhinderen - verloofde - 
vervelende - bedrieger - beroepen - beslagen - beurten - engel - gehakte - gemeende - gestoorde - gloeien - har-
der - hoogte - ruiters - sleurde - sleutels - tangen - verbanden - vergieten - verkeerde - behang - bezoek - gehakt 
- geheim - geheugen - gordel - kreukels - ladder - sleuteltje - verdriet - vergiet - verjaardag - aanvoerder - anjer - 
bediende - belofte - eikels - gebouw - koepel - omstanders - ontwerper - verbeelden - verschuilen 

Rubriek J: ei of ij 

afleiding - blijven - boerderij - dichtbij - dreigen - dreigend - eigenaar - eigenwijs - eindeloos - eiwitten - gelijk - 
gordijn - grijnzen - heilig - heimwee - hoefijzer - inleiding - kleinkind - kleintje - leiderschap - leiding - misleiden - 
nijptang - rijsttafel - seintje - strijkplank - tapijt - terwijl - tijdens - trouwerij - verkleinen - verkrijgbaar - vrijdag - 
waslijn - wijkje - zijkant - aardbeien - bedreiging - dweilen - eieren - fonteinen - karweitje - keizer - kleinzoon - 
pleintje - reizen - tijger - zeilbootje - beide - beitel - eiland - feitelijk - heide - keien - leider - meisjes - paleisje - 
pleister - reiger - reiziger - steigers - teiltje - treinen - veiliger - bereiken - bijna - eigenlijk - eind - eisen - feit - 
Hein - ijs - ijskoud - ijzer - klein - krijgen - rijp - tijd - weiland - weinig - zijn - dorpsplein - overeind - reisplan - ge-
lijkspel - gewei - hakbijl - preisoep - prijsvraag - schoolplein - tijgertje - voeteneinde - wedstrijd 

Rubriek K: eind –d en eind-b 

aangespoeld - absurd - amusant - bedaard - compliment - gebied - geluid - goed - interessant - kant - klasgenoot 
- krijt - kruispunt - machinist - magneet - ochtend - onkruid - perfect - potlood - predikant - rechterhand - rond - 
sprint - staart - stad - strand - tulband - veld - verbod - voet - waard - weekblad - woonboot - beeldscherm - 
bordkrijt - braadpan - brandstof - broodblik - bruidspaar - fruitschaal - gastvrij - handschoen - hartjes - 
hemdsmouw - hoofdpijn - kantjes - kantlijn - kastdeur - kostschool - mondhoek - noodweer - oogstmaand - 
postbode - potloden - raadsel - schatkist - schatrijk - sliertjes - tentdoek - voetzool - woordjes - zandbak - bloe-
drood - bloedvat - brandpunt - broedtijd - grondwet - handvat - hoofdstad - landgoed - loodrecht - maandblad - 
nachthemd - potgrond - scheldwoord - schildpad - schildwacht - sportveld - standpunt - tijdschrift - veldtocht - 
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voetpad - zendtijd - bieb - citroensap - deurknop - eb - envelop - goedkoop - heb - heup - krib - kwab - landkrab - 
mep - onderlip - papierprop - puinhoop - rib - rob - schop - schrob - schub - spinnenweb - stop - vingertop - voet-
balclub - voetstap - bed - bord - buit - goud - goudstukken - hard - hut - kist - krot - levend - maaltijd - mast - 
nacht - niemand - onopvallend - overboord - pot - strandvoogd - strooppot - vast - verspreid - wet - wind - zand - 
drukknop - fruitmand - luipaard - ovenwant - tandarts - tijdstip - verliefd - zeerob 

OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN SPELLING 5A 
Links in het overzicht staan de onderwerpen van de rubrieken. In de tweede kolom de namen 

van de oefeningen die over het onderwerp gaan. (*) betekent: geluid onmisbaar.  

Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

Z Toetsen 1 Rubriek A t/m C (*) Open vraag 1 18 

  2 Rubriek D t/m G (*) Open vraag 1 24 

  3 Rubriek H t/m K (*) Open vraag 1 24 

  4 Rubriek A t/m K (*) Open vraag 1 44 

A lange klank en enkelaar 1 Tien woorden kiezen Stenen 1 10 

  2 Zoals pa-den of paar-den (*) Rijen 3 20 

  3 Lange klank stap voor stap (*) Open vraag 3 16 

  4 Wat wij doen Open vraag 1 14 

  5 Astma Wijzig tekst 1 31 

  6 Flits en kies Meerkeuze Flits 1 12 

  7 Flits en typ Open vraag Flits 1 12 

  8 Speuren naar de enkelaar Meerkeuze 1 12 

  9 Woorddictee (*) Open vraag 3 14 

B korte klank en dubbelaar 1 Tien woorden kiezen Stenen 3 10 

  2 Korte klank stap voor stap (*) Open vraag 2 20 

  3 Zoals botten of boten (*) Rijen 4 20 

  4 Wat wij doen Open vraag 2 15 

  5 Flits en typ Open vraag Flits 3 12 

  6 De fennek Wijzig tekst 2 29 

  7 Speuren naar de dubbelaar Meerkeuze 2 12 

  8 Waar of niet waar Meerkeuze 1 8 

  9 Woorddictee (*) Open vraag 3 14 

C ng en nk 1 Flits en typ Open vraag Flits 3 16 

  2 Met ng of nk Rijen 2 24 

  3 Woorden in zinnen Open vraag 2 12 

  4 Stinkdier in de buurt Wijzig tekst 2 21 

  5 Woorddictee (*) Open vraag 1 12 

D f/v, s/z 1 Met z of s (*) Rijen 2 20 

  2 Flits en typ Open vraag Flits 2 16 

  3 De vlieg zonder vleugels Wijzig tekst 2 31 

  4 Woorden in zinnen Open vraag 2 12 

  5 Woorddictee (*) Open vraag 3 12 

E verkleinwoorden 1 Verkleinwoord of niet Rijen 1 20 

  2 Verkleinwoord breken Slepen 3 10 

  3 Meidenpraat Wijzig tekst 3 17 

  4 Verkleinwoord maken - 1 (*) Open vraag 2 12 

  5 Verkleinwoord maken - 2 (*) Open vraag 3 12 

  6 Woorddictee (*) Open vraag 3 12 

F aai, ooi, oei 1 Maaike bakt fraaie appelflappen Wijzig tekst 4 27 

  2 Woorden in zinnen Open vraag 3 10 

  3 Puzzelen met letters Open vraag 3 6 

  4 Woorddictee (*) Open vraag 3 12 

G samenstelling 1 Woorden koppelen Koppelpuzzel 2 10 

  2 Breek de samenstelling Slepen 3 10 

  3 De zeehond Wijs aan in tekst 4 22 
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  4 Betekenis van samenstellingen Plaats woord 5 23 

  5 Samenstellingen maken (*) Open vraag 4 12 

  6 Flits en typ Open vraag Flits 1 12 

  7 Woorddictee  (*) Open vraag 3 12 

H eer, eur, oor 1 Langere woorden met -eer, -oor, -eur Wijzig tekst 3 12 

  2 Geur Wijzig tekst 3 24 

  3 Woorden in zinnen Open vraag 3 10 

  4 Woorddictee (*) Open vraag 3 12 

I stomme e 1 Stomme e's tellen Meerkeuze 2 12 

  2 Flits en kies Meerkeuze Flits 2 12 

  3 Welk woord past hier? (*) Open vraag 2 12 

  4 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

J ei of ij 1 Tien woorden met ei Stenen 3 10 

  2 Flits en typ Open vraag Flits 3 15 

  3 Met ei of ij (*) Rijen 3 20 

  4 Wij willen ijsvrij! Wijzig tekst 6 25 

  5 Puzzelen met letters Open vraag 1 6 

  6 Woorddictee (*) Open vraag 6 12 

K eind-d en eind-b 1 Met d of t Rijen 2 20 

  2 Tien woorden met d Stenen 3 10 

  3 Flits en kies Meerkeuze Flits 4 12 

  4 Met b of p (*) Rijen 2 20 

  5 De strooppot Wijzig tekst 4 32 

  6 Eind-d en eind-b Meerkeuze 4 15 
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OMVANG SPELLING 5B 

Het lesbestand Spelling 5B bestaat uit 72 - vaak variabele - oefeningen en 4 variabele toetsen 

voor diagnose en evaluatie. Er zijn meer dan 270 geluidsbestanden, ingesproken door een na-

tuurlijke stem. Ook alle 211 uitlegschermen zijn ingesproken. Voor een gedetailleerd stofover-

zicht, zie blz. 28. In totaal bevat dit lesbestand ruim 1700 opgaven en worden veel verschillende 

oefenvormen gebruikt: Rijen, Stenen, Open vraag, Flitskeuze, Flitstypen, div. meerkeuzevormen, 

Wijs aan in tekst, Volgorde, Wijzig tekst en Koppelpuzzel.  

In het programma behandelt ruim 1000 unieke woorden (zie p.44). Veel woorden komen twee, 

drie, of meer keer voor in de opgaven. Bij de selectie is rekening gehouden met de woorden die 

in Cito-toetsen worden bevraagd. 

Spelling 5B heeft ruim 200 uitlegschermen. Bij elke oefening horen een of meer van deze scher-

men met korte uitleg en voorbeelden. Deze vormen altijd het begin van de oefening. Tijdens het 

oefenen kan de uitleg op elk gewenst moment opnieuw geraadpleegd worden. De uitlegscher-

men zijn ingesproken door een natuurlijke stem. Zwakke lezers kunnen de inhoud dus ook be-

luisteren en zich daardoor beter concentreren.  

LET OP: veel oefeningen kunnen slechts gemaakt worden als de computer voor-

zien is van geluid. Deze oefeningen zijn in de lijst te herkennen aan de asterisk. Op 

computers zonder geluid komen ze niet tevoorschijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

de toetsen met open vragen. 

Toetsen 
Spelling 5B heeft drie deeltoetsen en 1 totaaltoets, steeds in dicteevorm. Leerlingen moeten in 

elke toets een aantal losse woorden intypen, die worden afgebeeld en uitgesproken. De context 

is dan dus de afbeelding. Ze krijgen daarnaast zinnen te horen en te zien waaraan een woord 

ontbreekt. De context bestaat dan uit een zin. 

De stof is ingedeeld in onderwerpen (rubrieken). Elke rubriek sluit af met een dictee, hier en 

daar voorafgegaan door het beoordelen van de spelling van een aantal woorden in een zin (re-

ceptief spellen). In de uitgebreide variabele toets komen alle onderwerpen aan de orde. De 

toetsen in een Muiswerkprogramma zijn een afspiegeling van de inhoud van de oefeningen. De 

toetsen kunnen zowel voor diagnose als voor evaluatie gebruikt worden omdat ze een variabele 

inhoud hebben, terwijl wel steeds dezelfde inhoud bevraagd wordt. De stof is ondergebracht in 

vier afdelingen en de opbouw van onderwerpen en afdelingen is cumulatief. Wat in eerdere 

oefeningen aan de orde kwam, wordt verderop bekend verondersteld. Voor een overzicht van de 

onderwerpen die per toets aan de orde komen, zie het schema op p.47. 
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INHOUD SPELLING 5B 

Hieronder eerst de rubrieken (onderwerpen) van Spelling 5B, de deeltoetsen die deze rubrieken 

afdekken, enkele voorbeelden, de Cito-toetsen waarin de stof bevraagd wordt en de Cito-

categorieën waartoe de woorden behoren.  

INDELING SPELLING 5B 
rub   stof voorbeelden Cito cat 

A 

D
ee

lt
o

et
s 

1
 samenstellingen (herh) feesttent, fietstocht E4M5 11 

B ei of ij (herh) refrein, aardbei, vijver E4M5-M5-M5E5 14 

C eind-d en eind-b (herh) handvat, rashond, zeerob E4M5-M5-M5E5 15 

D eind-a, -o, -u zodra, tempo, menu E4M5-M5 16 

E 

D
ee

lt
o

et
s 

2
 au(w)/ou(w) augurk, vouwen E4M5 17 

F ch(t)/g regelrecht, leugen, kachel E4M5-M5-M5E5 18 

G eeuw, ieuw, uw sneeuwpop, kieuwen, stuwmeer E4M5-M5-M5E5 19 

H open eerste lg tranen, zwemspullen E4M5-M5-M5E5 20 

I 

D
ee

lt
o

et
s 

3
 gesloten eerste lg vriendinnen, onderdelen E4M5-M5-M5E5 21 

J verbuiging f/v, s/z hoezen, golven M5-E5 22 

K -em, elen, enen, eren bezem, bladeren, hersenen M5-E5 23 

L -ig, -lijk nuttig, vrolijke, jaarlijks M5E5-E5 24 

M 

ex
tr

a 

/ie/ als i juni, stiekem, digitaal M6-E6 25 

N /s/ als c cirkelzaag, lucifer M6-E6 26 

O -heid en –teit verkoudheid, puberteit E6 30 

Tabel 3: de inhoud van Spelling 5B en de verbinding met de Cito- spellingtoetsen en – categorieën. De extra stof 
wordt niet afgedekt door de toetsen.         

Er is een flinke overlapping met wat in de eerste helft van groep 5 al hoort te zijn aangeleerd. Die 

overlapping is met name belangrijk voor leerlingen die nog hiaten hebben. Voor andere leerlin-

gen hoeft de dubbeling geen bezwaar te zijn omdat door de diagnostische aanpak die wij voors-

taan die oefeningen alleen tevoorschijn komen als uit de deeltoets blijkt dat een leerling de stof 

nog niet (helemaal) beheerst. Hieronder is aangegeven hoe elk van de onderwerpen bij Spelling 

5B is ingevuld. Waar sprake is van overlapping met Spelling 5A, is vaak wel gekozen voor wat 

langere en iets minder frequente woorden, of is de stof verder uitgebreid. 

RUBRIEK A: SAMENSTELLINGEN 
De eerste oefening van deze rubriek gaat over wat een samenstellingen zijn. In oefening A1 moe-

ten in een tekst vervolgens samenstellingen aangewezen worden. Hoewel dit een herhaling is 

van de stof in het eerste deel, zijn de woorden vaak wat langer en moeilijker. Ook zijn deels an-

dere soorten oefeningen gemaakt. Oefening A2 is een koppelpuzzel waarin telkens twee woor-

den gekoppeld moeten worden zodat een beroep ontstaat (automonteur, betonvlechter). Oefe-

ning A3 gaat over opbouw, maar ook over de spelling van samenstellingen (ev. dubbele letters 

e.d.). Er verschijnt telkens een omschrijving op basis waarvan een dierennaam moet worden 

gemaakt. Dan volgt een flitstypen-oefening, gericht op het vasthouden en reproduceren van een 

kort geflitst woord. De flitstijd is  400 msec. De laatste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk 
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met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waarin eerst een fout gespeld woord moet worden 

ontdekt (receptief spellen), dat vervolgens moet worden verbeterd (productief spellen).  

 
Dit is oefening A2. Het is een koppelpuzzel. Er moeten telkens twee woorden aan elkaar worden gekoppeld zo-
dat een samenstelling ontstaat die de naam van een beroep is. Onder de blokjes komt langzamerhand een foto 
van een beroepsbeoefenaar tevoorschijn. 

RUBRIEK B: EI OF IJ 
Rubriek J gaat over inprentwoorden met ei of ij. In Spelling 3 is gewerkt met een verhaaltje waar 

een beperkt aantal woorden met korte ei in voorkwamen. In Spelling 4 is daarop voortgebouwd 

met een tien zinnen waarin twee of drie woorden met korte ei voorkomen. In groep 5 wordt 

daarnaast aandacht besteed aan familiewoorden, vaak afgeleide of samengestelde woorden die 

ook qua betekenis overeenkomsten hebben.  We noemen dat de EI-rijtjes. Het idee is dat leerlin-

gen door deze drie contexten de EI-woorden die erin voorkomen gemakkelijker onthouden. Ver-

volgens moeten ze, als ze een woord met /ei/-klank tegenkomen, bedenken of dit woord in het 

verhaaltje, in een van de zinnen, of in de rijtjes staat. Zo niet dan is het – in elk geval in dit pro-

gramma – met lange ij.  

Hoewel dit een herhaling is van de stof in het eerste deel van groep 5, zijn de woorden vaak wat 

langer en moeilijker. Ook zijn deels andere soorten oefeningen gemaakt. De eerste oefening is 

een meerkeuzeoefening. Van een woord met een /ei/-klank wordt gevraagd op welk ander 

woord het rijmt. In B2 wordt apart wat aandacht besteed aan woorden met een lange ij. Geleerd 

wordt dat woorden die op –(e)rij eindigen altijd met lange ij zijn en dat achter tw-, zw- bl-, gl-, 

gr-, kr-, vr- ook alleen maar een lang ij kan staan. Vervolgens moeten in een Stenen-oefening 10 

woorden met lange ij worden aangewezen. B3 is een rijenoefening met zinnetjes waaraan een ei-

woord of een ij-woord ontbreekt. De volgende oefening is weer een Flitstypen-oefening, die 

moet helpen bepaalde woordbeelden vast te leggen. De geëigende aanpak voor dit soort woor-

den. B5 is een recept voor kinderen waarin op de open plaatsen ei of ij moet worden ingevuld.  

De laatste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen 
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waaraan een woord ontbreekt. De woorden zijn allemaal al eerder langsgekomen. Deze oefening 

lijkt het meest op wat in de toetsen aan de orde komt. 

 
De eerste oefening is een meerkeuzeoefening. Van een woord met een /ei/- klank erin wordt gevraagd op welk 
ander woord het rijmt. 

RUBRIEK C: EIND-D EN EIND B 
Deze rubriek gaat over de verlengingsregel. Omdat je niet kunt horen of een woord op d of t ein-

digt, moet je het woord verlengen om dat aan de weet te komen. Ook de keuze tussen –b of –p op 

het eind valt onder deze regel en deze stof is in 5A al toegevoegd. Daarnaast wordt vaker 

aandacht besteed aan langere woorden waarbij vaak op een deel van het woord de verlen-

gingsregel moet worden toegepast. Bovendien komen hier de gids-woorden aan bod, een rijtje 

woorden die je moet inprenten om te weten waar je ds op het eind moet schrijven als je /ts/ 

hoort (gids, reeds, sinds, steeds, fonds, ginds, loods). Verlengen helpt hier niet. 

De eerste oefening is Rijen-oefening waarin het alleen nog over d of t. De Stenen-oefening van C2 

gaat vervolgens alleen over eind-b of –p. C3 is een wijzig-tekst-oefening waarbij in een oud 

sprookje over de oude Anansi de ontbrekende d’s en t’s en b’s en p’s moeten worden ingevuld.  

C4 is dan weer een Rijen-oefening, maar nu alleen over eind-ds en eind-ts. C5 is een Flitstypen-

oefening, bedoeld om woorden in te prenten. De laatste oefening is weer een woorddictee over 

alle stof van de rubriek. 
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Uitlegscherm bij rubriek C over eind- d en eind- b. Het gaat nu vaak over langere woorden waarbij die regel 
moet worden toegepast op een deel van het woord. 

RUBRIEK D: EIND-A, -O, -U 
De lange klank op het eind van een woord is het eerste nieuwe onderwerp in Spelling 5B. De stof 

behandelt de klinkerverenkeling aan het eind van een woord. Daarbij komt nu ook de spelling 

van de lange e, waarvoor meestal wel twee letters worden gebruikt. 

Begonnen wordt met een oefening waarbij op basis van een omschrijving een woord getypt 

moet worden. Dan volgt een tekst over een zoekplaatje waarin de ontbrekende letters moeten 

worden ingevuld. De laatste oefening is weer een woorddictee waarin alles nog eens wordt her-

haald. 
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Oefening D3 is een woorddictee, gedeeltelijk met grote plaatjes en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord 
onbreekt. In beide gevallen is de opgave ingesproken. Er is gerichte feedback – ook bij fouten die niet direct bij 
deze rubriek horen – en de kans om op basis daarvan een gemaakte fout enkele keren te verbeteren. 

RUBRIEK E: AU(W) OF OU(W) 
Rubriek E gaat over inprentwoorden met au of ou. In Spelling 3 is gewerkt met een verhaaltje 

waar een beperkt aantal woorden met au in voorkwamen. In Spelling 4 is die kennis uitgebreid 

met tien zinnen waarin twee of drie woorden met au voorkomen. In groep 5 wordt daarnaast 

aandacht besteed aan familiewoorden - vaak afgeleide of samengestelde woorden die ook qua 

betekenis overeenkomsten hebben.  We noemen dat de AU-rijtjes. Het idee is dat leerlingen door 

deze drie contexten de AU-woorden die erin voorkomen gemakkelijker onthouden. Vervolgens 

moeten ze, als ze een woord met /au/-klank tegenkomen, bedenken of dit woord in het ver-

haaltje, in een van de zinnen, of in de rijtjes staat. Zo niet dan is het – in elk geval in dit pro-

gramma – met ou. Woorden met ou komen veel vaker voor. 

De eerste oefening is een meerkeuzeoefening. Van een woord met een /au/-klank wordt ge-

vraagd op welk ander woord het rijmt. Oefening E2 is een Stenen-oefening waarin 10 woorden 

met ou aangewezen moeten worden. E3 is een rijenoefening met zinnetjes waaraan een au-

woord of een ou-woord ontbreekt. De volgende oefening is weer een Flitstypen-oefening, die 

moet helpen bepaalde woordbeelden vast te leggen. De geëigende aanpak voor dit soort woor-

den. E4 is koppelpuzzel waarin samenstellingen met au of ou moeten worden gevormd.  De 

laatste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen 

waaraan een woord ontbreekt. De woorden zijn allemaal al eerder langsgekomen. Deze oefening 

lijkt het meest op wat in de toetsen aan de orde komt. 
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Oefening E3 is een rijenoefening met zinnetjes waaraan een au- woord of een ou- woord ontbreekt. Bij fout 
aanwijzen volgt een eenvoudige melding en vervolgens wordt de zin in de juiste rij geplaatst. 

RUBRIEK F: CH EN CHT 
Deze rubriek gaat over de ch als medeklinker en die je vrijwel hetzelfde uitspreekt als de g. Er 

zijn wel twee orthografische regels waardoor je kunt weten of je een ch of een g schrijft: (1) als 

je /sg/ aan het begin van een woord hoort, dan schrijf je sch en (2) als je /gt/ aan het eind van 

een woord hoort, dan schrijf je bijna altijd cht, behalve bij woorden die te maken hebben met 

‘zeggen’, ‘liggen’, ‘leggen’. De /g/-klank op het eind van een woord schrijf je meestal gewoon als 

g. Een uitzondering vormen de woorden in het volgende versje: 

 
 

 

De woorden met –cht op het eind noemen we vlucht-woorden. De eerste oefening is een kop-

pelpuzzel waarin langere woorden met ch of cht moeten worden samengesteld. In de tweede 

oefening moeten woorden gesorteerd worden: horen ze in de rij met ch, of in de rij met g. Dan 

volgt een flitstypen-oefening, die kan helpen de woorden waar het in dit programma om gaat, te 

onthouden. Oefening F4 is een Wijzig-tekst-oefening waarin op de open plaatsen een ch of een g  

moet worden ingevuld. De laatste oefening is weer een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldin-

gen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 

ach, och, wat een pech, 
maar vergist u zich niet, 
ik lach en ik juich toch! 
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Oefening F4 is een journalistieke tekst over het voorkomen van de wolf in Nederland. De ontbrekende letters 
moeten ingevuld worden. 

RUBRIEK G: EEUW, IEUW, UW 
Rubriek G gaat over woorden die eindigen op –eeuw, -ieuw of –uw. Het gaat om de u die je op 

het eind van een woord voor de w schrijft. In dit programma komen meer langere woorden voor 

met deze lettercombinaties.  

Oefening G1 is een Wijzig-tekst-oefening met een verhaal over de Zeeuwse jongen Ping. In de 

tweede oefening  moeten weer rebussen worden opgelost waardoor langere woorden ontstaan. 

De laatste oefening is weer een woorddictee over de stof. 

 
G2 is een rebus- oefening waarin door te knutselen met letters het juiste woord geconstrueerd moet worden. 
Het resultaat is steeds een langer woord met –eeuw, - ieuw of –uw erin. 
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RUBRIEK H: LANGE KLANK EN ENKELAAR 
De rubrieken H en I gaan over de orthografische spellingen waarvoor ook wel de namen klinker-

verenkeling en medeklinkerverdubbeling worden gebruikt. Tot aan het eind van de basisschool 

en soms langer houden leerlingen vaak moeite met deze twee categorieën. We gebruiken de 

term ‘klankgroep’ voor de groepjes klanken waar je een woord dat je hoort, in kunt verdelen.7  

De klinkerverenkeling en is al aan de orde geweest aan het eind van groep 4 en aan het begin 

van groep 5. Het gaat nu niet alleen meer over de lange klank op het eind van een woord en op 

het eind van de eerste klankgroep, maar ook over de lange klank op het eind van andere klank-

groepen. 

In de eerste oefening moeten stap voor stap de volgende vragen worden beantwoord en op-

drachten worden uitgevoerd. De stappen zijn: (1) Luister naar woord X.  Hoeveel klankgroepen 

hoor je? (2) In welke klankgroep hoor je een lange klank op het eind? (3) Typ nu het hele woord 

en gebruik voor die lange klank één letter.  

Bij de klinkerverenkeling gebruiken we de term ‘enkelaar’, deze maakt de dubbele letter enkel. 

We ondersteunen de uitleg met het symbool van een gebroken hartje. De term geeft aan welke 

actie ondernomen moet worden als sprake is van een lange klank op het eind van een klank-

groep. 

 
In de tweede oefening moeten woorden langer gemaakt worden, waarbij de regel van de enkelaar moet wor-
den toegepast. Het gaat om enkelvoud en meervoud van zelfstandige naamwoorden (een kasteel – twee kaste-
len) en werkwoorden (ik schuur – wij schuren). Die grammaticale termen vallen overigens nog niet. Na een fout 
volgt gerichte feedback en de kans om het woord te verbeteren. 

                                                             

7 De term ‘lettergreep’ komt hier nog niet aan de orde. Die wordt pas vanaf groep 7 gebruikt voor groepjes letters waar je een woord 

dat je ziet in kunt verdelen. 
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In de tweede oefening moeten woorden langer gemaakt worden, waarbij de regel van de dub-

belaar moet worden toegepast. Het gaat om enkelvoud en meervoud van zelfstandige naam-

woorden (een kasteel – twee kastelen) en werkwoorden (ik schuur – wij schuren). Die gramma-

ticale termen vallen overigens nog niet. Na een fout volgt gerichte feedback en de kans om het 

woord te verbeteren. 

In H3 verschijnt telkens een omschrijving op basis waarvan een woord moet worden getypt.  

Oefening H4 is een zakelijke tekst over vulkanen. Overal moeten een of twee klinkers worden in-

gevuld. Onder de HELP-knop zit een spiekscherm dat eventueel gebruikt mag worden. De laatste 

oefening is weer een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen 

waaraan een woord ontbreekt. De woorden zijn allemaal al eerder langsgekomen. Deze oefening 

lijkt het meest op wat in de toetsen aan de orde komt. 

RUBRIEK I: KORTE KLANK EN DUBBELAAR 
Ook de klinkerverenkeling en is al aan de orde geweest aan het eind van groep 4 en aan het be-

gin van groep 5. Het ging toen alleen over de spelling van de medeklinkers na de eerste klank-

groep. Nu komen hier en daar ook andere klankgroepen aan bod. De basis van deze regel wordt 

eveneens gevormd door wat je hoort.  

Bij de medeklinkerverdubbeling gebruiken we de term ‘dubbelaar’, deze maakt de volgende me-

deklinker dubbel. We ondersteunen de uitleg met het symbool van het dubbele hartje. De term 

geeft aan welke actie ondernomen moet worden als sprake is van een korte klank op het eind 

van een klankgroep. 

De eerste oefening gaat over het spellen van woorden volgens een stappenplan.  (1) Luister naar 

woord X. Hoeveel klankgroepen zijn er? (2) In welke klankgroep hoor je een korte klank op het 

eind? (3) Welke letter schrijf je dus dubbel? (4) Typ nu het hele woord X. 

In de tweede oefening moeten woorden langer gemaakt worden, waarbij de regel van de dub-

belaar moet worden toegepast. Het gaat om enkelvoud en meervoud van zelfstandige naam-

woorden (een vriendin – twee vriendinnen) en werkwoorden (ik kras – wij krassen). Die gram-

maticale termen vallen overigens nog niet. Na een fout volgt gerichte feedback en de kans om het 

woord te verbeteren. In I3 verschijnt telkens een omschrijving op basis waarvan een woord 

moet worden getypt.   
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Oefening I4 is een rijenoefening met zinnen. Op de open plaatsen horen een of twee medeklinkers. Soms gaat 
het om duo’s (zegen/zeggen, vervelen/vervellen). Op basis van de context van de zin moet de juiste rij gekozen 
worden. 

Oefening I5 is een zakelijke tekst over vogelspinnen. Overal moeten een of twee medeklinkers 

worden ingevuld. Oefening I6 is een meta-talige oefening die heet ‘Wat is hier gebeurd?’ Bij elk 

woord moet worden aangegeven welke regel is toegepast: de enkelaar, de dubbelaar of geen van 

beide. De laatste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met 

zinnen waarin eerst een fout gespeld woord moet worden ontdekt (receptief spellen), dat ver-

volgens moet worden verbeterd (productief spellen). 

RUBRIEK J: VERBUIGING F/V EN S/Z 
Als je woorden met een f op het eind langer maakt, dan verandert die f meestal in een v. Als je 

woorden met s langer maakt, dan verandert die s vaak in een z. In het laatste geval zijn er veel 

meer uitzonderingen. 

In oefening J1 wordt begonnen met het langer maken van f-woorden. Het gaat weer om zelfstan-

dige naamwoorden (een hoef – twee hoeven) en werkwoorden (ik durf – wij durven), zonder dat 

die grammaticale termen genoemd worden.  De tweede oefening (J2) gaat over de verbuiging 

van woorden met s op het eind. Gewoonlijk wordt de s en z, maar de uitzonderingen moeten 

ingeprent worden. In J3 moet opnieuw actief gespeld worden, maar nu bij het langer maken van 

woorden op f en woorden op s, waarbij in het laatste geval ook de uitzonderingen voorbij 

komen. Waar inprenten een rol speelt, worden ook flitsoefeningen gebruikt. In dit geval 

Flitstypen. De laatste oefening is weer een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeel-

telijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. De woorden zijn allemaal al eerder langsge-

komen. Deze oefening lijkt het meest op wat in de toetsen aan de orde komt. 
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De tweede oefening (J2) gaat over de verbuiging van woorden met s op het eind. Gewoonlijk wordt de s en z, 
maar de uitzonderingen moeten ingeprent worden. 

RUBRIEK K: -EM, ELEN, ENEN, EREN 
Deze rubriek gaat over de stomme e, maar nu voor zover hij voorkomt in woorden met -em, elen, 

enen, eren op het eind. Voor een deel zijn dat per definitie langere woorden. Die letter kan op 

drie manieren uitgesproken wordt: als korte e, als lange ee en als stomme e. In de eerste oefe-

ning moet het aantal stomme e’s in een woord geteld worden. Dan volgt een flitskeuze-oefening, 

gericht op het vasthouden en vervolgens herkennen van een kort geflitst woord. De laatste oefe-

ning is een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een 

woord ontbreekt. 

RUBRIEK L: -IG EN -LIJK 
Met de achtervoegsels –ig en –lijk zijn we aangekomen bij de morfologische spellingen. In beide 

achtervoegsels hoor je een stomme e, maar je schrijft resp. een i en een ij. De spelling is meestal 

niet erg problematisch. Begonnen wordt met een Wijzig-tekst-oefening waarin overal –ig of –lijk 

op de open plaatsen moet worden ingevuld. Vervolgens moet in oefening L2 telkens een woord 

worden ‘gebouwd’ door de woorddelen in juiste volgorde aan te wijzen. De laatste oefening is 

een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord 

ontbreekt. 
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In oefening L2 moet telkens een woord worden ‘gebouwd’ door de woorddelen in juiste volgorde aan te wijzen. 

Dit is de laatste rubriek in het programma die wordt afgedekt door de toetsen. De drie rubrieken 

die hierna komen bevinden zich onder de zgn. gouden knop en zijn bedoeld voor de snelle leer-

lingen. Zij bevatten stof die in groep 6 nog aan de orde gaat komen. 

RUBRIEK M: /IE/ ALS I - VERRIJKINGSSTOF 
De spelling van ie of i is voor veel mensen erg lastig. Er zijn wel wat aanwijzingen te geven die te 

maken hebben met de opbouw van woorden en met de manier waarop ze worden uitgesproken. 

Dat doen we dan ook in deze rubriek.  

De eerste oefening van de rubriek (M1) is een Rijen-oefening die gaat over de /ie/klank op het 

eind van een woord. Je gebruikt dan gewoonlijk twee letters: serie, herrie, fantasie. De uitzonde-

ringen noemen we (1) juni-woorden. Dat zijn de namen van sommige maanden, maar daarnaast 

ook wat buitenlandse etenswaren (kiwi, salami) en verder: mini, maxi, taxi, merci, bikini, safari. 

Dat zijn onthoudwoorden die ingeprent moeten worden. 

Voor de schrijfwijze van de /ie/-klank IN een woord moet je het woord verdelen in klank-

groepen. Hoor je een medeklinker achter de /ie/, schrijf dan in elk geval twee letters: /b...f/-

/stuk/  biefstuk.  

Hoor je geen medeklinker achter de /ie/, dan schrijf je hem soms als ie en in andere gevallen als 

i. Als je weet waar de klemtoon ligt, dan kun je daar iets aan hebben bij het kiezen tussen i en ie. 

In een klankgroep met /ie/-klank waar NIET de klemtoon op valt, schrijf je meestal een enkele i. 

We noemen deze groep woorden (2) piraat-woorden.  

Staat er een /ie/klank op het eind van de klankgroep waar wél de klemtoon opvalt, dan schrijf je 

meestal ie, behalve bij een tamelijk kleine groep uitzonderingswoorden die we (3) kilo-woorden 

genoemd hebben (naast kilo ook alinea, artikel, familie, kantine, liter, titel).  
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Niet iedereen is in staat om klemtonen in woorden goed te onderscheiden. In dat geval zit er 

niets anders op dan nog meer woorden in te prenten. 

In oefening M3 gaat het om i of ie IN een woord. We werken nu stap voor stap naar aanleiding 

van een gegeven woord met open plaats. (1) Staat de /ie/klank IN de klankgroep (medeklinker 

erachter)? (2) Zo ja  Schrijf ie. (3) Zo nee  De /ie/klank staat op het eind van een klankgroep. 

(4) Heeft de /ie/-klank de klemtoon? (5) Zo ja, schrijf ie. (6) Zo nee, schrijf i. De zgn. kilowoorden 

blijven nog even buiten beschouwing. 

Oefening M4 is een Flitstypen-oefening met inprentwoorden en M5 is een Wijzig-tekst-oefening 

waarin op open plaatsten i of ie moet worden ingevuld. De laatste oefening is een woorddictee, 

gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 

 
Oefening M5 is een Wijzig- tekst- oefening waarin op open plaatsten i of ie moet worden ingevuld. In de 
uitlegschermen staat inmiddels alle stof m.b.t. i of ie die in dit programma wordt aangeleerd. 

RUBRIEK N: /S/ ALS C - VERRIJKINGSSTOF 
Vooral in leenwoorden wordt de /s/-klank nogal eens als een c geschreven. Daar is weinig sys-

teem in te ontdekken. Er zit dus niets anders op dan deze c-woorden in te prenten. We besteden 

hier wel weer aandacht aan het verschijnsel familiewoorden, vaak afgeleide of samengestelde 

woorden die ook qua betekenis overeenkomsten hebben, bijvoorbeeld: cel, eicel, celstraf, en cen-

trum, centraal, concentreren.   

Begonnen wordt met een Flitstypen-oefening, want inprenten is wel de geëigende aanpak voor 

dit soort woorden. Voor het verder inoefenen zijn er een Stenen-oefening waarin 10 c-woorden 

aangewezen moeten worden en een Rijen-oefening. In oefening N4 moeten c-woorden aan de 

hand van een omschrijving geraden worden.  De laatste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk 

met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waarin eerst een fout gespeld woord moet worden 

ontdekt (receptief spellen), dat vervolgens moet worden verbeterd (productief spellen). 
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RUBRIEK O: -HEID EN –TEIT - VERRIJKINGSSTOF 
De laatste rubriek gaat over twee achtervoegsels die bij lezen w.s. geen enkel probleem opleve-

ren, maar bij spellen kunnen de korte ei en de eindletter wel lastig zijn. In oefening O1 moeten 

op de open plaatsen telkens drie letters worden ingevuld die je hetzelfde uitspreekt. O2 is een 

Rijen-oefening met woorden die op –heid dan wel op –teit eindigen. De derde oefening is een 

Flitstypen-oefening en de laatste oefening is een woorddictee met woorden en zinnen. 

 
In oefening O1 moeten op de open plaatsen telkens drie letters worden ingevuld die je hetzelfde uitspreekt. 

WOORDEN IN MUISWERK SPELLING 5B8 

Rubriek A – samenstellingen 

aardappel - achttien - afvalrace - afvalwedstrijd - automonteur - bedrijfsleider - beeldscherm - bestanddeel - 
betonvlechter - bitterballen - bliksemflits - bordkrijt - brandweerman - broodtrommel - brulaap - buschauffeur - 
dagblad - dierenartsen - dierenziekenhuis - doppinda - droogvoer - eindpunt - feesttent - fietssleutel - fotomodel 
- friettentje - fruitmand - glasblazer - goudkarper - grasparkiet - gymleraar - handdoek - handdoekje - handpalm 
- handtekening - hangoor - herfststorm - hoestdrank - hoestdrankje - hoofdpersoon - houthakker - huisdieren - 
inktvis - kaasstengel - kerkklokken - kerstbrood - kerststuk - kinderarts - knobbelzwaan - koffervis - konijnenvoer 
- kunstschilder - kwijtraken - landhuis - leverworst - loodgieter - loopplank - meedoen - moddervet - muisstil - 
ovenwant - pareloester - politieagent - rondtrekken - schildpad - sierduif - slapstaartaap - speurhond - sporttas - 
stekelbaars - strandstoel - strandtent - tandvlees - tegenstander - vaststellen - vleermuis - vogelbekdier - 
zeeschildpad - ziekenhuis - zoetwatervis – zoogdieren 

                                                             

8  

NB1: De onderstreepte woorden komen ook voor in de Cito-toetsen of -oefendictees. 

NB2: Het gaat in deze opsomming om unieke woorden. Woorden die in eerdere rubrieken al aan de orde kwamen, worden hier niet 

herhaald. 
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Rubriek B – ei of ij 

aardbei - aardbeien - afleiding - allerlei - altijd - andijvie - bedreig - bedreiging - beide - beiden - bevrijding - bij-
na - bijten - blijven - boerderij - breien - dichtbij - dijbeen - dreigen - dweilen - dweiltje - eieren - eigenaar - eigen-
lijk - eigenwijs - eiland - ei-mengsel - fontein - fonteinen - geheim - geheimpje - geiten - gelijk - gelijke - gelijkspel 
- gewei - gordijn - grijnzen - hakbijl - heimwee - hoefijzer - inleiding - karwei - karweitje - keizer - kleinzoon - 
kleinzoontje - konijnen - konijnenbroodjes - krijgen - krijgt - lakei - leider - leverpastei - nijptangen - omkijken - 
ontbijten - onwijs - paasontbijt - paleis - paleizen - partijtje - pleister - pleiten - preisoep - prijsvraag - reiger - ro-
zijnen - scheidsrechter - schilderij - schoolplein - seintje - slijten - snijd - spijker - steiger - steigertje - stijgen - stij-
ging - strijkplank - tapijt - terwijl - tijd - tijdens - tijdstip - tijgertje - trein - trouwerij - twijfel - uitgebreid - uitrei-
ken - vechtpartij - veiligheid - verkrijgbaar - voeteneinde - vrij - vrijdagen - wedstrijd - weinig - wereldreis - woes-
tijn - zeilbootje - zijkant - zwijgen 

Rubriek C – eind-d en eind-b 

aardbeving - aards - arts - bekend - bekendste - bieb - bits - blaadje - bloedrood - bloedvat - braadpan - brand-
punt - brandstof - broedtijd - broodblik - bruidspaar - buurt - citroensap - deurknop - dood - doods - draad - dui-
zendpoot - eb - envelop - fanclub - feestjurk - fiets - flits - fonds - fruitschaal - gastvrij - gecamoufleerd - gehoopt 
- gids - gidswoord - ginds - goedkoop - griep - grondwet - groot - groots - handschoen - handvat - hartjes - heb - 
hemdsmouw - heup - honds - hoofd - hoofdpijn - hoofdstad - hoofdstuk - insekt - joods - kantjes - kastdeur - 
kinds - klep - knap - knots - koets - koorts - kostschool - krab - krib - landgoed - landkrab - loodrecht - loods - 
maandblad - magneet - mep - mondhoek - mouwslab - naaldbomen - nachtclub - nachthemd - nest - nestje - 
onderlip - oogstmaand - oud - oudste - pelsrob - potgrond - potloden - prop - puinhoop - raadsel - razendsnel - 
rechts - record - reeds - rits - rond - schaats - schatkist - scheids - scheldwoord - schets - schildknaap - schild-
wacht - schip - schop - schrob - schub - sinds - sindsdien - sliertjes - spinnenweb - spits - sportveld - stads - stand-
punt - steeds - stop - tentdoek - tijdschrift - trots - tussenrib - verstopt - vingertop - voetpad - voetstap - voetzool 
- wangkwab - waterstand - web - wereld - wild - windmolen - woordjes - zandbak - zeerob - zendtijd 

Rubriek D – eind-a, -o, -u 

agenda - Arena - bingo - boom - chimpansee - cola - entree - euro - Fatima - foto - gewone - gorilla - Hanna - 
hobo - Instagram - kassa - menu - metro - moskee - onderaan - opera - orka - Otto - panda - paraplu - pizza - 
plaatje - programma - saldo - salto - sla - stro - tempo - tv-programma - unieke - zebra - zeeleeuw - zodra 

Rubriek E – au(w) en ou(w) 

applaus - astronaut - augurk - augustus - aula - auteur - automaat - benauwd - berouw - berouwen - blauwe - 
bosbouw - bouten - bouwen - bouwt - dauw - dinosaurus - eenvoudig - fauna - flauw - flauwe - fout - gastvrouw 
- gebouw - grauw - herkauwen - houding - houding, - hout - houvast - huishouden - kabeljauw - kabouter - kau-
wde - kauwen - kauwgom - klauter - klauteren - klauwen - koud - lamsbout - landbouw - lichtblauw - meervoud - 
mevrouw - miauw - miauwen - mouw - nauwelijks - nauwkeurig - nieuwbouw - oerwoud - onderhoud - ouder-
wets - pauw - pauze - rauwkost - roomsaus - saus - schouder - schouwburg - sjouwen - sojasaus - stout - strijk-
bout - toeschouwer - trouwdag - trouwens - trouwt - verkouden - vertrouwde - vertrouwen - vertrouwt - vouw - 
vouwen - vrouw - wenkbrauw 

Rubriek F – ch(t) 

aandacht - aanklagen - achterdeur - afwegen - autopech - bedreigde - bedriegen - berichten - bevestigen - boch-
ten - broodbeleg - doorzichtig - echt - evenwicht - gedicht - gegeven - gevecht - gewichtig - gezegde - gezichtje - 
glimlach - glimlachen - grachten - hoogte - houtkachel - inrichting - jaag - jagen - juichend - kacheltje - kroon-
luchter - lachen - legt - leugen - leugenaar - luchtvaart - nachtboot - nachtegaal - nachtrust - nieuwsbericht - 
omploegen - ongeveer - oorlogen - opdracht - optocht - ploegen - rechthoek - rechtsaf - regelrecht - richting - 
rustig - slachthuis - slagtand - slagtanden - stalknecht - tegenkomt - tegenslag - tegenwind - terug - toch - uit-
tocht - uitzicht - verjaagd - vlucht - voettocht - volgens - vrachtschip - waarachtig - wachten - weg - wegvluchten 
- zachtjes - zeelucht - zorgvuldig 
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Rubriek G – eeuw, ieuw, uw 

afschuw - benieuwd - geduw - geeuwden - geeuwen - geschreeuw - gloednieuw - gloednieuwe - kieuwen - klu-
wen - leeuwerik - leeuwin - meeuwen - nieuwe - nieuweling - nieuwigheid - nieuwjaar - nieuwsgierig - nieuwtje - 
opnieuw - schaduw - schreeuw - sluw - sneeuw - sneeuwpop - sneeuwpoppen - sneeuwranden - spreeuwen - 
waarschuw - waarschuwing - Zeeuw - zenuw - zwaluw 

Rubriek H – lange klank en enkelaar 

ademhalen - afspraken - bakstenen - bananen - besturen - boter - bramen - breken - drogen - eeuwen - enorm - 
firma - garnalen - geleden - geschoten - gesloten - gestapeld - gluren - haken - hangsloten - haringen - hogere - 
inbreker - kastelen - kilometer - klasgenoten - kleden - kleding - klimrozen - knopen - krater - kwamen - kweken - 
lava - mestkever - metersdikke - onweren - overburen - perenboom - postzegel - regende - regenen - rekensom - 
schade - schakelaar - schaken - schapen - scheren - schuren - slapen - slapende - smeren - soldaten - stapelbed - 
stenen - stroopwafel - stroopwafels - sturen - supermarkt - tweede - veranda - verdoving - verkleden - verlegen - 
verslapen - verveling - vloeibare - vogelspin - volledig - vulkanen - waarschijnlijk - weegschalen - weken - zover 

Rubriek I – korte klank en dubbelaar 

aalbessen - aandachtig - adder - Afrika - alleen - bakkerij - bedekken - beklimmen - belangstelling - biefstukken - 
boodschappen - boomstammen - botten - brokken - broodbakker - deken - dekken - deurknoppen - dubben - 
feestelijk - geraamte - geslapen - grootste - groter - handtassen - heggemussen - herkennen - ingewikkeld - 
jammer - klassen - kletsen - knuffelbeest - knuffelen - komkommer - krassen - kreeften - krielkippen - krijsen - 
kruisbessen - kussensloop - kwaken - kwallen - legen - letter - levend - makkelijk - meikleding - midden - neus-
druppels - nuttige - oliebollen - onderdelen - ontkennen - ontploffing - ontsnappen - onverstoorbaar - opge-
maakt - opleggen - opstellen - optellen - paddenstoelen - paden - plukken - pudding - rechthoekig - redden - re-
den - rekensommen - rolkoffer - scheuren - schommelstoel - schrammen - schrobben - slagader - slakken - slen-
teren - smakelijk - smakken - sommige - spinnen - stelen - terrarium - toestemming - trompetten - uitstappen - 
uittrekken - vasthouden - verfpotten - verklappen - vermakelijk - vervelen - vervellen - vliegen - voetballen - vo-
gels - vogelspinnen - vredelievend - vriendinnen - vruchten - zegen - zeggen - zwemspullen 

Rubriek J – verbuiging f/v, s/z 

aanwezig - adviezen - bazen - beleven - belevenis - bladluizen - bloemenvazen - brave - brieven - buurthuizen - 
dansen - dove - dozen - druipkaarsen - duiven - dwaze - eigenwijze - ganzen - geloven - gewelven - glazen - gleu-
ven - golven - grafkransen - graven - grenzen - halve - halzen - hoeven - hoezen - huizen - kaarsen - kansen - 
kerkhoven - kersen - kersenboom - kiezen - kluiven - kluizenaar - kniekousen - kransen - kranten - laarzen - lieve - 
luizen - mensen - misdrijven - muizen - neuzen - plaatsen - poezen - polsen - postduiven - prijzen - proeven - 
reeksen - regenlaarzen - reizen - rotsen - rupsen - sauzen - scherven - schroeven - sponzen - trotse - verblijven - 
volksdansen - wensen - wijze 

Rubriek K – -em, elen, enen, eren 

aardappelen - afrekenen - agente - amandelen - belemmeren - benaderen - beschilderen - bestuderen - beteke-
nen - bewapenen - bezem - bladeren - bloesem - bodem - druppelen - engelen - fluisteren - gebergte - geschenk - 
gevangenen - gletsjer - herberg - herinneren - herstel - inleveren - kenmerk - kinderen - meubelen - mosselen - 
onderhandelen - ondertekenen - overkoepelen - overlevenden - protesteren - runderen - servet - snelweg - stie-
kem - tevreden - uitrekenen - volkeren - volwassenen - worstelen 

Rubriek L – -ig en –lijk 

aardig - achtentwintig - akelig - begrijpelijk - bezig - droevig - droevige - dromerig - eerlijk - ernstig - geestig - 
gelukkig - gevaarlijk - geweldig - gezellig - hartelijk - hartelijke - hopelijk - huilerig - jaarlijks - kennelijk - koppig - 
kribbig - lastig - levensgevaarlijk - moeilijk - negentig - ogenblikkelijk - onberispelijk - ongeduldig - onredelijk - 
onregelmatig - onvergetelijk - onvoorzichtig - smerige - verantwoordelijk - voordelige - voordeliger - vreselijke - 
vrolijk - vrolijke - werkelijk - zevenenzestig - zilverkleurig 
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Rubriek M – /ie/ als i 

abrikoos - actie - Afrikaans - alinea - amandel - antieke - antilopen - arrogant - artikel - balie - bami - bevrijden - 
bibliotheek - biertje - bikini - digitaal - diverse - emotie - familie - fanatiek - fantasie - februari - fietser - figuur - 
figuurlijk - finale - frikadellen - friteuse - garantie - geschiedenis - herrie - horizon - idee - ijdelheid - industrie - in-
jectie - intiem - jaloezie - januari - juli - jullie - juni - kantine - kiwi - klassieke - klieren - komedie - kritiek - kwali-
teit - kwestie - ledikant - lelie - lieveling - liever - liniaal - liter - macaroni - maggi - majesteit - maxi - merrie - mi-
ni - minuten - muziek - muzikaal - nasi - papierbak - peterselie - plezier - politiek - rivier - rivieren - ruzie - safari - 
salami - serie - sigaar - sigaret - slagerij - spaghetti - stommiteit - subliem - taxi - tragedie - tralies - uniform - 
vakantie - ventileren - verdrietig - verkoudheid - vierkant - vies 

Rubriek N – /s/ als c 

absurd - cellist - cello - celstraf - centimeter - centraal - centrum - cijfer - circustent - cirkel - cirkelzaag - citroen - 
citrusvruchten - concentratie - december - deciliter - deksel - docent - eurocent - financieel - hersenen - lucifer - 
lucifers - medicijn - museum - narcis - narcissen - oceaan - officieel - officier - ontcijferen - parasol - penselen - 
pincet - poseren - precies - principe - procent - proces - provincie - racisme - racist - recent - recept - receptie - re-
serve - resultaat - september - serieus - specerij - specerijen - speciaal – specialist 

Rubriek O – -heid en –teit 

aardigheidje - bezigheid - duidelijkheid - eeuwigheid - elektriciteit - gezelligheid - handvaardigheid - hoeveelheid 
- identiteit - maaltijd - mentaliteit - mobiliteit - ontbijt - overheid - puberteit - publiciteit - snelheid - specialiteit - 
stabiliteit - totaliteit - vermijd - vermoeidheid - wijsheid - zeldzaamheid 
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN SPELLING 5B 
Links in het overzicht staan de onderwerpen van de rubrieken. In de tweede kolom de namen 

van de oefeningen die over het onderwerp gaan. (*) betekent: geluid onmisbaar.  

Rubriek Oefening Type Uitleg Opgaven 

Z Toetsen 1 Rubriek A t/m D (*) Open vraag 1 20 

 2 Rubriek E t/m H (*) Open vraag 1 20 

 3 Rubriek I t/m L (*) Open vraag 1 20 

 4 Rubriek A t/m L (*) Open vraag 1 48 

A samenstelling 1 Dieren op dieet Wijs aan in tekst 4 20 

 2 Beroepen samenstellen Koppelpuzzel 2 10 

 3 Dierennamen maken (*) Open vraag 4 10 

 4 Flits en typ Open vraag Flits 3 12 

 5 Typen en verbeteren (*) Meerkeuze 3 15 

B ei of ij 1 Welk woord rijmt Meerkeuze 1 10 

 2 Tien woorden met lange ij Stenen 5 10 

 3 Flits en typ Open vraag Flits 1 12 

 4 Met ei-woord of ij-woord (*) Rijen 4 20 

 5 Beestachtig lekker Wijzig tekst 5 22 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 4 12 

C d of t, b of p 1 Met d of t Rijen 2 20 

 2 Tien woorden met een b Stenen 2 10 

 3 De oude Anansi Wijzig tekst 4 22 

 4 Met -ds of -ts Rijen 1 20 

 5 Flits en kies Meerkeuze Flits 3 15 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 4 12 

D a, o, u op eind - vanaf hier 
nieuw 

1 Woorden raden (*) Open vraag 2 10 

 2 Zoekplaatje Wijzig tekst 2 19 

 3 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

E au(w) of ou(w) 1 Welk woord rijmt Meerkeuze 1 10 

 2 Tien woorden met ou Stenen 5 10 

 3 Met au-woord of ou-woord (*) Rijen 4 20 

 4 Flits en typ Open vraag Flits 1 12 

 5 Koppelpuzzel Koppelpuzzel 6 10 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 6 12 

F ch(t) 1 Koppelpuzzel Koppelpuzzel 3 10 

 2 Met ch of met g (*) Rijen 4 20 

 3 Flits en typ Open vraag Flits 1 12 

 4 Wolf in Nederland Wijzig tekst 4 25 

 5 Woorddictee (*) Open vraag 4 12 

G eeuw, ieuw, uw 1 Ping maakt een ijsbaan Wijzig tekst 3 19 

 2 Puzzelen met letters Open vraag 1 6 

 3 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

H open eerste lettergreep 1 Lange klank stap voor stap (*) Open vraag 3 24 

 2 Woorden langer maken Open vraag 1 12 

 3 Woorden raden Open vraag 2 8 

 4 Vulkanen Wijzig tekst 3 24 

 5 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

I gesloten eerste lettergreep 1 Korte klank stap voor stap (*) Open vraag 3 24 

 2 Woorden langer maken Open vraag 2 12 

 3 Woorden raden Open vraag 2 8 

 4 Enkel of dubbel Rijen 3 20 

 5 Vogelspinnen Wijzig tekst 4 20 

 6 Wat is hier gebeurd Meerkeuze 2 15 

 7 Typen en verbeteren (*) Meerkeuze 2 12 

J verbuiging f/v, s/z 1 Woorden met f langer maken Open vraag 1 12 

 2 Met z of met s (*) Rijen 2 20 
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 3 Woorden met f en s langer maken Open vraag 2 16 

 4 Flits en typ Open vraag Flits 2 12 

 5 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

K -em, -elen, -enen, -eren 1 Stomme e's tellen Meerkeuze 2 12 

 2 Flits en kies Meerkeuze Flits 2 12 

 3 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

L -ig en -lijk 1 Goed gesprek Wijzig tekst 4 23 

 2 Lange woorden bouwen Volgorde 3 10 

 3 Woorddictee (*) Open vraag 3 10 

M [/ie/ als i] 1 Met i of met ie (*) Rijen 1 20 

 2 Klemtoon aanwijzen Wijs aan in zin 1 12 

 3 I of ie en klemtoon Meerkeuze 1 16 

 4 Flits en typ Open vraag Flits 1 15 

 5 Mijn strenge vader Wijzig tekst 4 22 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 4 12 

N [/s/ als c] 1 Flits en typ Open vraag Flits 2 15 

 2 Tien cent-woorden Stenen 2 10 

 3 Met c of met s (*) Rijen 3 20 

 4 Woorden raden (*) Open vraag 3 10 

 5 Typen en verbeteren (*) Meerkeuze 3 12 

O [-heid en -teit] 1 Woorden afmaken Wijzig tekst 2 12 

 2 Woorden op -teit en -heid (*) Open vraag 2 10 

 3 Flits en typ Open vraag Flits 2 10 

 4 De reuzenpanda Wijzig tekst 2 14 
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