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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 6 bestaat uit twee delen. Die bestrijken de spelling voor zover die in groep 6 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) mon-

delinge taalvaardigheid, (2) lezen, (3) schrijven en (4) taalbeschouwing (grammatica) en taal-

verzorging. Het referentiekader Nederlandse taal voor het domein begrippenlijst en taalverzor-

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

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

DOMEINEN 
De stof van Spelling groep 6 valt onder domein 4 waarin onderscheid gemaakt wordt tussen: 

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

6 ontwikkelt Muiswerk daarom ook programma’s voor grammatica, werkwoordspelling, leeste-

kens 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. 



Lesstof Spelling groep 6                                                                                            8

  

LESSTOF SPELLING 6 

Muiswerk Spelling 6 is een complete methode. Het programma bevat alle leerstof die de school 

wat spelling betreft in groep 5 op basis van de referentieniveaus en de kerndoelen aangeleerd 

moet hebben en zelfs nog iets meer. De aard van het programma 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 pro-

gramma een deel van de stof van groep 7 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 6 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. 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 eveneens grotendeels 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, blijft tijd over voor intensievere begeleiding van 

leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De Muiswerktoetsen in de programma’s zijn 

zowel summatief als formatief te gebruiken. 
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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 in tabel 1 op p. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 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 betere 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 6 begint met onderdelen die in groep 5 aan de orde kwam. Elke ru-

briek bestaat uit vier of meer oefeningen en elke oefening bestaat uit acht of meer opdrachten. 

Niet alleen is er binnen het programma een opbouw van gemakkelijk naar moeilijk; 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 maken, krijgen alleen deze oefening in hun persoonlijke oefenprogramma. 

CUMULATIEF HERHALEN 
Elke oefening heeft een titel. Als je die aanwijst, zie je ernaast staan 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 herkennen 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. on-

thoudwoorden. 

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 

eerdere leerjaren opdeden, wordt 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 

groep 6 gedurende 350 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 van het woord. Vervolgens moet gekozen worden welk woord 
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gezien is, óf moet het geflitste woord getypt worden. Deze vaardigheid kan alleen digitaal ge-

traind 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. klinkerverenkeling en medeklinkerverdubbeling) en de 

morfologische strategie (o.a. de verlengingsregel), waarbij gekeken moet worden naar de bouw 

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

morfologische aanpak wordt vanaf de tweede helft van groep 5 aangeleerd en daarna steeds 

verder uitgebouwd en geoefend. 

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 alfabetische aanpak én op or-

thografische aanpak om de juiste regel te kunnen toepassen. Het paraat hebben van de regels 

vergt extra instructie. Het is een meta-talige en tamelijk abstracte bezigheid, die veel geoefend 

moet worden. Het is een van de redenen dat zelfs in het voortgezet onderwijs nog veel gezon-

digd wordt tegen het toepassen van basale spellingregels bij het spellen van minder bekende 

woorden.  

MEER ZINTUIGEN  
In Muiswerk Spelling 6 wordt veel beeldmateriaal gebruikt voor de visuele ondersteuning, 

waarmee ook ongemerkt woordbetekenissen worden aangeleerd. Daarnaast bevat het pro-

gramma veel natuurlijk ingesproken geluid, waardoor ook het auditieve kanaal wordt ingescha-

keld. Door de nadruk 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 ver-

schillende hersendelen geactiveerd, wat het opslaan van informatie bevordert. Een en ander be-

vordert 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 6A en 6B zijn zo gestructureerd. Er kan op 

verschillende manieren gedifferentieerd worden. De bovengenoemde lesstof is ingedeeld in ru-

brieken (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 latere oefeningen 

herhaaldelijk terug. In grote lijnen is de volgorde gebruikt waarin onderdelen van de spelling in 

het basisonderwijs aangeleerd moeten worden volgens de indeling van de SLO (Rapport Leers-

toflijnen begrippenlijst en taalverzorging). 
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DIRECTE FEEDBACK EN HULPSYSTEMEN 
In veel oefeningen van Spelling groep 6 wordt specifieke feedback gegeven als de leerling een 

fout maakt, vaak voorzien van een hint, waarna hij het nog een of meer keer mag proberen 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 Muiswerk Spelling 6 indirect ook de uitbreiding van de woordenschat. 

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

den. Net als in groep 4 en 5 is er voor groep 6 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 be-

ginnen. 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. 

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 wordt de stof uit 

voorgaande jaren herhaald. Dit omdat sommige onderwerpen anders pas weer in deel 6B voor 

het eerst expliciet terugkomen. De laatste drie rubrieken van deel 6B worden niet door de 

Muiswerktoetsen afgedekt, maar bevinden zich onder de zgn. gouden knop en zijn bedoeld voor 

de snelle leerlingen. Het is stof van groep 7, die daar – meestal in een andere vorm – weer terug-

komt. 

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 
           

  Citotoetsen 
Muiswerktoetsen 

  
Deel 6A Deel 6B 

  E5
M

6
 

M
6

 

M
6

E6
 

E6
 

A
 t

/m
 C

 

D
 t

/m
 G

 

H
 t

/m
 L

 

A
 t

/m
 C

 

D
 t

/m
 G

 

H
 t

/m
 K

 

ex
tr

a 

7 ng of nk   
   

  
      8 f/v, s/z 

  
  

        9 verkleinwrd     
   

  
     11 ei of ij 

  
      

  
  

   
13 samenstelling   

  
    

      
16 au(w) of ou(w)         

 
  

 
  

   
17 ch(t)     

   
  

     18 eind-d, eind-t       
  

  
 

  
   19 eeuw, ieuw, uw     

    
  

    20 open lettergreep         
  

  
    21 gesloten lettergreep         

  
  

    22 verbuiging f/v, s/z     
    

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

    
  

 
  

  24  -ig en -lijk       
     

  
  25 /ie/ als i         

    
  

  26 /s/ als c 
 

      
    

  
  30 /k/ als c 

 
      

     
  

 
31 /zj/ als g 

   
  

     
  

 28 apostrof-s 
   

  
     

  
 29 -tie 

  
    

     
  

 30 -teit en -heid 
  

    
     

  
 

 
verkleinwrd -kje, -aatje 

          
  

 
/ks/ als x 

          
  

 
/sj/ als c 

          
  

Tabel 1: Hoe de spellingcategorieën van het Cito worden afgedekt door de Cito-toetsen voor groep 6 en de ru-
brieken van Muiswerk Spelling 6A en 6B. 
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OMVANG SPELLING 6A 

Het lesbestand Spelling 6A bestaat uit 65 - vaak variabele - oefeningen en 4 variabele toetsen 

voor diagnose en evaluatie. Er zijn meer dan 300 geluidsbestanden, ingesproken door een na-

tuurlijke stem. Ook alle 204 uitlegschermen zijn ingesproken. Voor een gedetailleerd stofover-

zicht, zie blz. 290. In totaal bevat dit lesbestand ruim 992 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 bijna 1200 unieke woorden (zie p.266 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. 

Toetsen 
Spelling 6A 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.15. 



Lesstof Spelling groep 6                                                                                            14

  

 

Dit is het hoofdscherm van Spelling 6A. Pas na het maken van een formatieve (diagnostische) toets is de knop 
Jouw oefeningen geactiveerd. Daaronder bevindt zich een persoonlijk oefenprogramma, dat aansluit bij de ge-
maakte fouten. 
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INHOUD SPELLING 6A 

Hieronder eerst de rubrieken (onderwerpen) van Spelling 6A, 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 6A 
rub   stof voorbeelden Cito cat 

A 

D
ee

l 1
 samenstelling (herhaling) valstrik, fietstocht E5M6 13 

B ei of ij (herhaling) konijnen, paleis M6E6, E6 11 

C ng en nk (herhaling) lengte, donker E5M6 7 

D 

D
ee

l  
2

 

verkleinwoord vriendje, schuimpje, rolletje E5M6, M6 9 

E eind-d, eind-t handvat, rashond E5M6, M6, M6E6 18 

F au(w), ou(w) schooltas, fietstocht E4M5 16 

G ch(t) gejuich, opdracht E5M6, M6 17 

H 

D
ee

l 3
 

eeuw, ieuw, uw leeuwin, zwaluw, zeeleeuw E5M6, M6 19 

I open lettergreep soldaten, bananen E5M6, M6, M6E6, E6 20 

J gesloten lettergreep trommel, oppasser E4M5-M5-M5E5 21 

K f/v, s/z frisdrank, afzender M6E6 8 

Tabel 2: de inhoud van Spelling 6A en de verbinding met de Cito-spellingtoetsen en – categorieën.  

Er is een overlapping met de stof van groep 5, om de in de zomervakantie weggezakte kennis 

weer op te halen, maar er is veel variatie in oefeningen en oefenstof. Deze herhaling is met name 

belangrijk voor leerlingen die nog hiaten hebben. Bij sommige onderwerpen is de stof iets ver-

der uitgebreid en verder zijn de behandelde woorden vaak wat langer en wat minder frequent. 

Voor snelle leerlingen die de stof optimaal beheersen 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 aan-

gegeven hoe elk van de onderwerpen bij Spelling 6A is ingevuld. 

RUBRIEK A: SAMENSTELLINGEN 
In rubriek A wordt de spelling van samenstellingen herhaald. Deze rubriek leent zich ook goed 

voor herhaling van andere stof die eerder langskwam. In oefening A1 moeten in een tekst eerst 

alle samenstellingen aangewezen worden. In de uitleg wordt aandacht besteed aan samenstel-

lingen van meer dan twee woorden en aan langere woorden met voor- en achtervoegsels, die 

geen samenstellingen zijn. In oefening A2 moeten telkens twee woorden aan elkaar worden ge-

koppeld zodat een samenstelling ontstaat. In A3 moet op basis van een omschrijving een samen-

stelling worden getypt.  A4 is een flitstypen-oefening. Oefening A4 heet Zoek de fout. Tot nu toe 

is weinig aandacht besteed aan het herkennen van fouten in de spelling. Dit om het inslijpen van 

foute woordbeelden te voorkomen. Nu voor het eerst wel, omdat het toch ook wel een belangrij-

ke vaardigheid is om dat te kunnen. Na het ontdekken van de fout moet deze verbeterd worden. 

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 A4 heet Zoek de fout. Het herkennen van fouten is net als het actief spellen een belangrijke vaardig-
heid. Na het ontdekken van de fout moet deze in een volgende stap verbeterd worden.  

RUBRIEK B: EI OF IJ 
Rubriek B wordt de stof over inprentwoorden met ei of ij herhaald. Vanaf Spelling 3 is gewerkt 

met een verhaaltje waar een beperkt aantal woorden met korte ei in voorkwamen. In Spelling 4 

is daarop voortgebouwd met 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 sa-

mengestelde woorden 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 onthouden. 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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Oefening B3 is een rijenoefening met zinnetjes waaraan een ei- of ij-woord ontbreekt. 

In deze rubriek wordt nu eerst de focus gelegd op de lange ij; op woorden die eindigen op -(e)rij 

en woorden die beginnen met tw-, zw- bl-, gl-, gr-, kr-, vr-. De rubriek begint met een stenenoe-

fening, een flitstypen-oefening, en een rijenoefening die bestaat uit zinnetjes waarin een ei- of ij-

woord ontbreekt. Oefening B4 bestaat uit de tekst Konijnen, waarin alle ei’s en ij’s ingevuld moe-

ten worden. Oefening B5 is een rebus-puzzel waarin twee gegeven woorden moeten worden 

omgebouwd tot een ei- of ij-woord dat uit twee lettergrepen bestaat. Oefening B6 is weer een 

zoek –de-fout-oefening. Na het ontdekken van de fout moet deze verbeterd worden. De laatste 

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

waaraan een woord ontbreekt. 

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

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 samen-

stellingen voor.  Begonnen wordt met een rijenoefening waarin woorden gesorteerd moeten 

worden (ademhaling, linksaf, lengte, anker). Dan volgt een stenenoefening waarbij het erom gaat 

de woorden te vinden die zowel met ng als nk kunnen voorkomen, maar verder precies hetzelf-

de zijn, bijvoorbeeld ‘dringen’ en ‘drinken’. Ook de volgende oefening gaat daarover. Hier moe-

ten in losse zinnen overal ng of nk worden ingevuld, afhankelijk van de context. 
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 In C3 moeten in losse zinnen overal ng of nk worden ingevuld, afhankelijk van de context. 

C4 is een wijzig-tekst-oefening over sprinkhanen. 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 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. 

RUBRIEK D: VERKLEINWOORDEN 
Deze rubriek gaat over morfologische spellingvormen: 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 kunstjes. Ook enkelaar en dubbelaar komen soms langs. In oefening 

D1 moeten woorden worden opgesplitst in grondwoord en verkleinwoorduitgang. Dat gebeurt 

door het slepen van een streepje naar de juiste plek. In D2 moet het verkleinwoord van een ge-

geven grondwoord gemaakt worden. In D3 moeten in losse zinnen overal verkleinwoorduitgan-

gen worden ingevuld. De laatste oefening is weer een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen 

en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 
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Oefening D4 is weer een woorddictee, waar met de context van een plaatje of een zin een verkleinwoord getypt 
moet worden. Ook eerder behandelde onderwerpen komen langs. De feedback is specifiek gericht op de ge-
maakte fout. De leerling krijgt daarna nog enkele keren de kans zijn input te verbeteren. 

RUBRIEK E: 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 daar achter te komen. Ook de keuze tussen –b of –p op 

het eind valt onder deze regel en deze stof wordt in 6A nu toegevoegd. Ook wordt aandacht be-

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

worden toegepast. De eerste oefening is een rijenoefening over eind-d of eind-t en de tweede 

eenzelfde soort oefening over eind-b of eind-p. E3 is een wijzig-tekst-oefening waarin op open 

plaatsten overal een of twee letters ingevuld moeten worden (zie onder). E4 gaat over de gids-

woorden, d.w.z. woorden met –ds op het eind. Het is een beperkt aantal woorden dat ingeprent 

moet worden (gids, reeds, sinds, steeds, fonds, ginds, loods). Je kunt in dat geval niet horen dat 

er een d in staat.  E4 is een flitskeuze-oefening waarbij na het flitsen uit vier mogelijkheden het 

juiste woord gekozen moet worden. De laatste oefening is weer een woorddictee over alle stof 

van deze rubriek. 
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Oefening E3 is een wijzig-tekst-oefening waarbij in een tekst op de open plaatsen telkens een of twee letters in-
gevuld moeten worden. Niet alleen d’s en t’s dus. 

RUBRIEK F: AU(W) OF OU(W) 
Rubriek F gaat over inprentwoorden met au(w) of ou(w). In Spelling 3 is gewerkt met een ver-

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

gebreid 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 leer-

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

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

Oefening F1 heet Puzzelen met letters. Er moeten rebussen opgelost worden om het juiste 

woord te vinden. Dan volgen een rijen- en een stenenoefening met au of ou. De volgende oefe-

ning is weer een Flitstypen-oefening, die moet helpen bepaalde woordbeelden vast te leggen. De 

geëigende aanpak voor dit soort woorden. Oefening F4 is een wijzig-tekst-oefening waarin in 

losse zinnen de juiste letters ingevuld moeten worden. 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 toet-

sen aan de orde komt. 
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Oefening F1 heet Puzzelen met letters. Er moeten rebussen opgelost worden om het juiste woord te vinden. De 
feedback is specifiek en ‘Wacht op goed’ staat aan. 

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 stenenoefe-

ning waarin langere woorden met ch of cht moeten worden gevonden. Dan volgt een flitstypen-

oefening, die kan helpen de woorden waar het in dit programma om gaat, te onthouden. Oefe-

ning G4 en G5 zijn wijzig-tekst-oefeningen waarin in losse zinnen en in een complete tekst de 

juiste letters moeten worden ingevuld. Oefening G6 is getiteld Zoeken en verbeteren. Aan het 

herkennen van fouten is nog niet veel aandacht besteed om verwarring van woordbeelden te 

voorkomen. Toch is dat – naast actief spellen – een belangrijke vaardigheid. In Spelling 6 begin-

nen we er voorzichtig mee om deze vaardigheid wat te trainen. Na het herkennen van een fout 

moet de juiste spelling ingetypt worden.  De laatste oefening is weer een woorddictee, gedeelte-

lijk met afbeeldingen 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 G6 is getiteld Zoeken en verbeteren. Na het ontdekken van de fout moet deze in een volgende stap 
verbeterd worden. 

RUBRIEK H: 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 een ernstig ongeluk. In de tweede 

oefening  moeten rebussen worden opgelost waardoor langere woorden ontstaan  waar eeuw, 

ieuw of uw in voorkomen. De laatste oefening is weer een woorddictee, gedeeltelijk met afbeel-

dingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 
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Oefening H3 is een woorddictee. Hier hoort de leerling het woord ‘sneeuwvlokken’ en moet dat woord intypen. 
De oefening lijkt het meest op wat er in de formatieve toets gevraagd wordt, maar in oefeningen krijgt hij ge-
richte feedback op fouten en mag zichzelf enkele keren proberen te verbeteren. 

 

RUBRIEK I: LANGE KLANK EN ENKELAAR 
De rubrieken I en J 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.5  

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

over de spelling van de eerste klankgroep en van de lange klank aan het eind van een woord. In 

groep 5 kwamen ook andere klankgroepen aan bod. De basis van de regel wordt gevormd door 

wat je hoort.  De stappen zijn: (1) Verdeel het woord in klankgroepen. (2) Hoor je een lange 

klank op het eind van een van de klankgroepen ? (3) Welke letter schrijf je dus enkel? (4) Typ nu 

het hele woord.  

Voor 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 oefening I1 is een kort woord gegeven en moet de langere vorm van een woord worden inge-

vuld. Het gaat dan om werkwoorden (ik schaak – wij …) om zelfstandige naamwoorden (een 

klimroos – twee …) en om bijvoeglijke naamwoorden (het pad is breed – het …. pad). Oefening I2 

is een meta-talige oefening met twee soorten opgaven. Aangegeven moet worden in welk van de 

drie woorden de enkelaar gebruikt is ofwel hoe vaak in een gegeven woord die enkelaar ge-

bruikt is. In I3 moet op basis van een omschrijving een woord geraden worden en I4 is een Flits-

keuze-oefening waarbij telkens uit vier woorden gekozen moet worden welk woord geflitst was 

(passief spellen). In oefening I5 verschijnen telkens vier of vijf woorddelen (eigenlijk klankgroe-

pen) die men in de juiste volgorde moet aanwijzen, waardoor een woord ontstaat.  

Oefening I6 is een tekst met open plaatsen. Overal moeten een of twee klinkers worden ingevuld. 

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

fening 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. 

 

                                                             

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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In oefening I5 verschijnen telkens vier of vijf woorddelen (eigenlijk klankgroepen) die men in de juiste volgorde 
moet aanwijzen, waardoor een woord ontstaat. 

RUBRIEK J: KORTE KLANK EN DUBBELAAR 
Ook de medeklinkerverdubbeling 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. Later kwamen ook 

andere klankgroepen aan bod en werden de woorden steeds langer. 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. 

In oefening J1 is een kort woord gegeven en moet de langere vorm van een woord worden inge-

vuld. Het gaat dan om werkwoorden (ik ontsnap – wij …) en om zelfstandige naamwoorden (een 

ongeluk – twee …). Oefening J2 is een meta-talige oefening. Er verschijnt telkens een woord en 

de vraag is wat er in dat woord gebeurd is, welke regel al dan niet is toegepast. Gekozen moet 

worden uit (1) enkelaar, (2) dubbelaar, (3) enkelaar en dubbelaar, (4) geen enkelaar en geen 

dubbelaar. In J3 moet op basis van een omschrijving een woord geraden worden . J4 heet Zoeken 

en verbeteren. Eerst moet de fout worden opgespoord en vervolgens moet deze verbeterd wor-

den. Oefening J5 is een tekst met open plaatsen. Overal moet de leerling een of twee letters invul-

len. Er zit een spiekscherm onder de HELP-knop. De laatste oefening is een woorddictee, gedeel-

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

en zinnen zijn ingesproken met een professionele stem. 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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J5 is een tekst met open plaatsen, met een spiekscherm onder de Helpknop. Het is een volksvertelling uit Cha-
kassië. Overal moet de leerling een of twee letters invullen. 

RUBRIEK K: VERBUIGIING F/V EN S/Z 
Deze rubriek gaat over de verbogen vorm van woorden met een f of een s op het eind (lief-liever, 

grens-grenzen). De f wordt bij langer maken vrijwel altijd een v. De s wordt vaak een z, maar niet 

altijd. Er zijn nogal wat uitzonderingen. Begonnen met die lastige s en z. De uitzonderingen zijn 

gegeven en de woorden moeten in de juiste rij geplaatst worden (met z of met s). In K2 moeten 

woorden met f en s op het eind langer gemaakt worden. Opnieuw staan de uitzonderingen die bij 

s/z gelden in de uitlegschermen. Omdat inprenting bij de onregelmatige vormen van belang is, 

volgt daarna een Flitstypen-oefening. Oefening J5 is een tekst met open plaatsen over Koken 

voor kinderen. Overal moet de leerling de ontbrekende letters invullen. Dat kunnen f, v, s of z 

zijn, maar ook andere letters. Er zit een spiekscherm onder de HELP-knop. De laatste oefening is 

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

ontbreekt. 

RUBRIEK I: STOMME E 
Deze rubriek gaat over woorden met 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 (goederentrein, onderhandelen).  
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In oefening L1 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. 

In oefening L2 verschijnen telkens vier of vijf woorddelen (eigenlijk klankgroepen) die men in de 

juiste volgorde moet aanwijzen, waardoor een woord ontstaat. Dan volgt een flitskeuze-

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

WOORDEN IN MUISWERK SPELLING 6A6 

Rubriek A – samenstelling  

aardappel - aardbeving - achtduizend - achttien - angstschreeuw - barbiepop - beeldscherm - beeldschoon - 
bladluizen - bliksemflits - blinddoek - bloeddruk - bloedzuiger - borstzakje - bouwwerk - broodtrommel - dash-
boardkastje - donkerrood - doppinda - einddoel - eindpunt - feesttent - feestzaal - fietssleutel - fietsslot - friet-
tentje - fruitmand - geslachtsneutrale - glasscherf - grasspriet - haarstijlen - handdoekje - handschrift - handte-
kening - herfststorm - herfststormen - hoestdrankje - hoofddoek - hoofdstad - hoofdstraat - houtkachel - huid-
aandoening - huidkleur - huidkleuren - kaasschaaf - kaasstengels - kerkklokken - kerststuk - kerststukje - kleding-
lijn - kledingstukken - kookkunst - koorddanser - kostschool - kroeshaar - kunstschilder - lichtknopje - loopplank - 
luipaard - melkkannetje - oogkleuren - poppenlijn - ritssluiting - rolluik - rolstoel - ronddraaien - rondtrekken - 
schildpadden - slaapplaats - speelgoedfabrikant - sporttas - spreekkamer - strandstoel - strooppot - vaststellen - 
voetpad - voorbeeld - vooruitstrevend - vuurtoren - wereldberoemde - werelddeel - windmolens - zandloper 

Rubriek B – ei of ij 

aanleiding - aardbeien - afscheid - afwijken - allerlei - andijvie - bakkerij - batterij - bedreigen - bedreiging - 
beide - beiden - bijenkorf - bijna - bijvoorbeeld - boerderij - breinaalden - breipatroon - dichtbij - dijbeen - 
dorpsplein - dweilen - dweiltje - eieren - eigenaar - eigenlijk - eigenschap - eigenschappen - eigenwijs - eigen-
wijze - eiland - eindelijk - fontein - fonteinen - fonteintje - geheim - geheimpje - gelijk - gelijkspel - gewei - gor-
dijn - gordijnen - grijnzen - grijs - hakbijl - heimwee - hoefijzer - hoefijzers - ijdelheid - karweitje - keihard - 

                                                             

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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keizerskroon - kleintje - kleinzoon - kleinzoontje - krijgen - kwijtraken - landschap - leverpastei - nijptang - nijp-
tangen - opleiding - overboord - overeind - paleis - paleizen - pastei - pasteien - pleister - prei - preisoep - 
prijsvraag - reiger - reisplan - rijbewijs - Romeinen - scheidsrechter - schilderij - schoolleider - schoolplein - 
seintje - slagerij - spijker - steiger - steigertje - strijkbout - strijkplank - tapijt - terwijl - tijd - tijdens - tijdschrift - 
tijgertje - trein - trouwerij - twijfel - uitglijden - vastgrijpen - veiligheid - verblijven - verkrijgbaar - verleidelijk - 
verleiding - voeteneinde - vrijdag - vrijdagen - waslijn - wedstrijd - weinig - wereldwijd - woestijn - zeeklei - 
zeilbootje - zijkant - zilverreiger - zwijgen 

RUBRIEK C – ng en nk 

aanhang - ademhaling - angel - angstig - anker - bang - bank - bankier - bankpas - bedanken - bedankt - beest-
jes - behang - behangen - blank - blinken - blinkt - bloeding - boekenplank - boomstronk - botsing - brengen - 
dankbaar - drang - dranghek - dranghekken - drank - drankje - dringen - drinken - drones - drong - drongen - 
dronk - dronken - dwingt - engel - engeltje - enkel - enkelaar - enkelbandje - enkele - enkeltje - gangbaar - ge-
mengde - geschenk - gevangen - gezonken - hangen - hanger - hangmat - hangt - haring - hengst - hingen - hin-
kelen - hinken - honderd - honger - hongerig - hongerlapjes - honing - ingang - inschenken - inwoners - janken - 
jongen - jongste - kleding - klingelen - klinken - klinkers - klinkt - knabbelen - krengen - krenken - kringelen - krin-
kelen - kronkel - kronkelde - langste - languit - langzaam - leuning - linker - linkerkant - links - linksaf - manke - 
medeklinker - medeklinkers - mengsel - neerstrijken - nieuwe - ondanks - onlangs - ontvangst - opbrengst - plan-
ken - plotseling - punttang - rangen - ranken - slang - slank - slanke - slinken - springertjes - springt - sprinkha-
nen - stang - stank - stengel - stoppen - strenge - strenger - tanken - toegang - tropische - tweeling - verdelen - 
vernield - ving - vinger - vink - voorsprong - voortplanting - vraatzuchtige - wankel - wankelen - wenkbrauw - 
wenken - winkel - woestijnsprinkhaan - wringen - zangeres - zangkoor - zingen - zinken - zinkt - zolang - zonsop-
gang - zwanger 

Rubriek D – verkleinwoord 

antwoordje - appeltaartje - armbandje - baardje - balletje - beestje - berichtje - bezempje - bloemetje - bloe-
sempje - bodempje - boerderijtje - boomgaardje - boompjes - boomstammetje - boordje - boortje - bordje - 
borstje - boterhammetje - braampje - brandje - bruggetje - bruidje - buurjongetje - deeltje - dienblaadje - doorn-
tje - dorpje - eendje - eindje - eitje - feestje - gaatje - gangetje - gebiedje - haardje - haartjes - hemdje - hoedje - 
honderdje - jongetje - kalfje - kastje - keukenraampje - kleinkindje - kleurpotloodjes - klompje - knuistje - koetje - 
kommetje - koordje - korstje - kraampje - krengetje - kroontje - kunstje - kunstjes - kwastje - lammetje - landje - 
maandje - maantje - molletje - mouwtje - nestje - netje - optelsommetje - potloodpuntje - pruimpje - puistje - re-
keningetje - riempje - rijmpje - schermpje - schortje - schuimpje - schuimpjes - slangetje - slootje - slotje - spelle-
tjes - sprongetje - stangetje - stompjes - taartje - tandjes - tangetje - tekeningetje - tekstje - theekopjes - toe-
gangspoortje - torentje - vakantiehuisje - varentje - vlaaitjes - vlaggetjes - vlechtjes - vormpje - vriendje - vuiltje - 
vuurtje - wieltje - wormpje - worstje - zweertje - zwermpje  

Rubriek E: eind-d en eind-b 

aangespoeld - aanrecht - aards - abnormaal - absurd - achteruit - advies - amusant - arts - bangerd - bedaard - 
bekendste - beteuterd - bieb - bits - bloedrood - bloedvat - bordkrijt - brandpunt - broedtijd - buskruit - citroen-
sap - compliment - daad - dank - deurknop - dikkerd - dommerd - doods - duizendpoot - eb - envelop - fanclub - 
fiets - flinkerd - flits - fonds - gebied - gebit - geluid - gids - gidswoord - ginds - goedkoop - griep - grijsaard - 
grondwet - groots - handje - handrug - handvat - heb - heterdaad - heup - honds - hoofdletter - iemand - interes-
sant - joods - kinds - klasgenoot - knap - knots - koets - koorts - krab - krib - kruispunt - lafaard - landgoed - 
landkrab - litteken - loodrecht - loods - maandblad - machinist - magneet - mep - minuten - motorboot - mouw-
slab - nachtclub - nachthemd - ochtend - onbekend - onderlip - ondeugend - onkruid - overkant - overreden - 
pech - pelsrob - perfect - potgrond - potlood - predikant - prop - puinhoop - radslag - rechterhand - rechts - reeds 
- rits - schaats - scheids - scheldwoord - schets - schildknaap - schildpad - schip - schop - schrob - schub - sinds - 
sindsdien - spinnenweb - spits - sportveld - stads - standpunt - steeds - stop - televisieprogramma - tentdoek - 
trompet - trots - tulband - tussenrib - veerpont - veilige - verbod - vingertop - vlijmscherpe - voetstap - wang-
kwab - waterstand - weekblad - wereld - wikkelde - windmolen - woonboot - woordvoerder - zeerob - zendtijd 
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Rubriek F: au(w) of ou(w) 

applaus - astronaut - augurk - augurken - augustus - aula - auteur - automaat - automonteur - benauwd - be-
nauwdheid - berouw - betrouwbaar - bosbouw - bouten - bouwt - dauw - dinosaurus - dipsaus - eenvoudig - 
fauna - flauwte - gauw - gebouw - gesnauw - goudstaven - houding - hout - huishouden - kabeljauw - kabouter - 
kauwen - klauteren - klauwen - koud - kouder - landbouwer - meervoud - mevrouw - miauwen - mouwloos - 
nauwelijks - nauwkeurig - oerwoud - onderbouw - ouderwets - oudste - pauze - pauzeren - rauwkost - saus - 
sausje - schouder - schouwburg - sjouwen - sojasaus - stout - toeschouwer - toeschouwers - trouwdag - trou-
wens - trouwt - verkouden - vertrouwen - vouw - wantrouwig - wenkbrauwen - zelfvertrouwen 

Rubriek G: -ch(t) 

aandacht - aanklagen - aantocht - afwegen - ambacht - ballet - bedreigde - bedriegen - berucht - bewegende - 
bochten - broodbeleg - bruggen - burchten - chaos - dag - dagelijks - december - dertig - dichterbij - dolfijnen - 
doorzichtig - draagt - duizenden - eekhoorntje - eigen - evenwicht - fluweelzacht - gebergte - gedicht - geheugen 
- gekuch - gewichtig - gezegde - gezichtje - glimlach - glimlachen - goochelen - hobbelige - hoofd - hoogtepunt - 
indrukwekkend - inrichting - installeren - jochie - juichend - juichende - kacheltje - klederdracht - kroonluchter - 
landmacht - legt - leugen - leugenaar - lichaam - liggen - lijken - lucht - massaal - medelijden - menigte - mug-
gen - nachtboot - nachtegaal - nieuwsbericht - nieuwsgierig - ogen - omploegen - onverwacht - oorlogen - op-
dracht - overbruggen - overgewicht - paraplu - pechvogel - potloden - prachtig - rechthoek - rechtsaf - regelrecht 
- richel - richeltje - richting - rietveld - sandalen - schouwspel - slachthuis - slagroom - slagtanden - sneeuwri-
chels - spreeuwen - stichting - stoeptegel - tegels - tegenslagen - tegenwind - terugtocht - teugel - uitleggen - 
uitzicht - vaker - vliegtuig - vliegtuigen - vluchteling - vluchtelingen - vlugger - voettocht - vogels - volwassen - 
vraagteken - vrachtschip - vroegtijdig - weg - wegtrekken - wijd - windrichting - zachtjes - zagen - zeelucht - zegt 
- zichzelf - zigzaggen - zigzagt - zocht - zorgvuldig  

Rubriek H: eeuw, ieuw, uw 

afschuw - benieuwd - duwde - gloednieuw - kieuwen - leeuwentemmer - leeuwerik - meeuwennest - middel-
eeuwen - opnieuw - schaduw - schreeuwden - sneeuwlawine - sneeuwvlokken - stuw - stuwmeer - waarschuwde 
- waarschuwing - waarschuwingsborden - waterstuwen - zenuwen - zwaluwen - zwerm - zwerven 

Rubriek I: lange klank en enkelaar 

aangeboren - aangestoken - aanhalingstekens - aansprakelijk - ademhalen - afgelopen - afschuwelijk - afspra-
ken - alarmeren - auto - bakstenen - bananen - basisonderwijs - besturen - brede - breken - demonstreren - dro-
gen - echtgenote - euro - familie - gaafste - garanderen - gekozen - gemene - gesloten - gewone - gluren - goo-
cheltruc - grafieken - granaatje - gure - hagedis - hagelslag - hangsloten - hotel - hotelkamer - inbreker - interes-
sante - kameleon - kanalen - kastelen - klasgenoten - kleverige - klimrozen - konijn - kwade - leestekens - leven - 
levensgevaarlijk - madeliefje - makelaar - manier - menu - mestkever - minderjarige - naaldbomen - natuur - na-
tuurlijk - ondersteboven - onregelmatig - onsmakelijk - onweren - openbreken - opgeven - organiseren - overbu-
ren - overleven - overstroming - panda - paprika - pasta - patatje - plafond - plamuren - postzegel - prooien - ra-
zendsnel - salamander - salaris - schaken - schapen - scheren - scheve - schoorstenen - schuren - slapen - smeren 
- speciale - spreekbeurt - staart - stapelbed - stroopwafel - stroopwafels - supermarkt - tegelijk - telefoneren - 
tempo - terugbetalen - tevreden - tomaat - tomaatje - totaal - toveren - uitgerekend - uitnodigen - uitstekend - 
verbazen - verdoving - verhoging - verkleden - verlegen - verschillende - verveling - voorlezen - water - weeg-
schalen - woont - zure - zware 

Rubriek J: korte klank en dubbelaar 

aandachtig - aardappelen - abonnement - allemaal - alsjeblieft - appelflappen - beklimmen - belangstelling - 
bemanning - bergbeklimmer - bestemming - biefstukken - binnensteden - blinddoeken - boetseren - boodschap-
penkar - boterhammen - brokken - deurknoppen - doorknippen - dubbelvouwen - feestelijke - feestkleding - 
feesttenten - frambozen - gehaktballen - gehoorzaamde - gekomen - gemekker - geruststellen - gewonnen - her-
inneren - hert - ingewikkeld - klassen - kletsen - komkommer - krassen - kreeften - krielkippen - krijsen - krokodil 
- kruisbessen - kussenslopen - lekkerst - levend - magneten - mensenvlees - neusdruppels - onderdelen - onge-
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lukken - ontsnappen - onverstoorbaar - overwinning - paard - pantoffels - parkeren - perenboom - plukken - 
poppenspeler - portemonnee - prikkeldraad - professor - rechthoekig - reddingsactie - reddingsboten - regenjas-
sen - republiek - rommelmarkt - Russische - schattige - scheuren - schommelstoel - schrammen - slakkensoort - 
spetteren - stapelbedden - tegenkwam - tegenstander - tennisbal - toestemming - tong - trompetten - uitpakken 
- uitstoten - vergissing - verkenner - verloren - vertellen - vertrekken - vlees - vleugels - voetballen - volksvertel-
ling - voorstelling - vriendinnen - vriendinnetje - vrijwilliger - vruchten - wandelstokken - waterkannen - zeven-
koppige - zo - zwemspullen 

Rubriek K: verbuiging f/v en s/z 

aanwezig - adviezen - bazen - bedrijven - begrenzen - beleven - belevenis - blijven - bloemenvazen - boterham - 
broze - buurthuizen - dansen - doolhoven - dove - dozen - druipkaarsen - dwaze - favoriete - ganzen - geloven - 
gewelven - gezichtjes - gezond - glazen - gleuven - grafkransen - graven - grenzen - grondstoffen - halzen - hoe-
zen - huizen - invloed - kaarsen - kaasschaven - kalveren - kansen - kerkhoven - kersen - kersenboom - kiezen - 
kluiven - kluizenaar - kniekousen - koters - kransen - kranten - laarzen - leeuw - liever - luizen - meebeslissen - 
mensen - misdrijven - muizen - neuzen - onmogelijk - paashazen - pannenkoeken - plaatsen - poezen - polsen - 
postduiven - prijzen - prikker - proeven - raden - reeksen - regenlaarzen - reizen - rotsen - rupsen - sauzen - 
scherven - schroeven - spelenderwijs - spelletje - sponzen - sportieve - tover - trotse - uitdaging - volksdansen - 
warenhuizen - wennen - wensen - wijze - zijderupsen 

Rubriek K: verbuiging –em, -elen, -enen, -eren 

achteren - achtergebleven - adembenemend - afgevaardigde - afrekenen - agente - amandelen - artikelen - au-
tomobilist - beenderen - bejaardenverzorger - belemmeren - benaderen - beschilderen - bestuderen - betekenen 
- bewapenen - bezem - bladeren - bloesem - bloesemtakken - bodem - bovenverdieping - druppelen - engelen - 
fluisteren - gevangenen - gletsjer - goederentrein - herberg - hersenen - herstel - hulpmiddelen - inleveren - 
kenmerk - kinderen - maatregelen - melkweg - mosselen - onderhandelen - ondertekenen - overkoepelen - over-
levenden - protesteren - respecteren - runderen - servet - snelweg - stiekem - tegenovergesteld - totempaal - 
uithoudingsvermogen - uitrekenen - verantwoordelijke - vermenigvuldigen - verpletteren - vertegenwoordiger - 
volkeren - volwassenen - worstelen  
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN SPELLING 6A 
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 Toets Z1 Rubriek A t/m D (*) Open vraag 1 24 

  Z2 Rubriek E t/m H (*) Open vraag 1 24 

  Z3 Rubriek I t/m L (*) Open vraag 1 24 

  Z4 Rubriek A t/m L (*) Open vraag 1 48 

A samenstelling - herhaling 1 Diverse Barbies Wijs aan in tekst 3 17 

 2 Woorden koppelen Koppelpuzzel 2 10 

 3 Samenstelling maken (*) Open vraag 2 12 

 4 Flits en typ Open vraag Flits 1 12 

 5 Zoek de fout Meerkeuze 1 8 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 2 10 

B ei of ij - herhaling 1 Tien woorden met lange ij Stenen 2 10 

 2 Flits en typ Open vraag Flits 2 12 

 3 Met ei-woord of ij-woord (*) Rijen 7 20 

 4 Puzzelen met letters Open vraag 0 6 

 5 Konijnen Wijzig tekst 4 26 

 6 Zoeken en verbeteren Meerkeuze 3 12 

 
7 Woorddictee (*) Open vraag 6 12 

C ng en nk - herhaling 1 Met ng of nk Rijen 5 24 

 2 Met ng en nk Stenen 1 10 

 3 Letters invullen Wijzig tekst 4 21 .. 22 

 4 Vliegend vreetbeest Wijzig tekst 4 24 

 5 Woorddictee (*) Open vraag 4 15 

D verkleinwoord 1 Verkleinwoord breken Slepen 3 15 

 2 Verkleinwoord maken (*) Open vraag 3 15 

 3 Woorden afmaken Wijzig tekst 3 22 

 4 Woorddictee (*) Open vraag 3 12 

E eind-d en eind-b 1 Met d of t Rijen 4 20 

 2 Met b of p (*) Rijen 3 20 

 3 Freek Vonk gewond Wijzig tekst 5 21 

 4 Met -ds of -ts Rijen 3 20 

 5 Flits en kies Meerkeuze Flits 5 18 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 6 12 

F ou(w) en au(w) 1 Puzzelen met letters Open vraag 1 6 

 2 Met au-woord of ou-woord (*) Rijen 6 20 

 3 Tien woorden met ou Stenen 6 10 

 4 Flits en typ Open vraag Flits 1 12 

 5 Letters invullen Wijzig tekst 6 14 .. 15 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 6 12 

G ch(t) 1 Tien woorden met ch Stenen 5 10 

 2 Flits en typ Open vraag Flits 1 12 

 3 Letters invullen Wijzig tekst 5 22 

 4 Dans in de lucht Wijzig tekst 4 28 

 5 Zoeken en verbeteren Meerkeuze 1 12 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 4 12 

H eeuw-ieuw-uw 1 Ernstig ongeluk Wijzig tekst 2 15 

 2 Puzzelen met letters Open vraag 1 6 

 3 Woorddictee (*) Open vraag 2 10 

I lange klank en enkelaar 1 Woorden invullen Open vraag 2 12 

 
2 Speuren naar de enkelaar Meerkeuze 2 15 

 3 Woorden raden Open vraag 2 12 

 4 Flits en kies Meerkeuze Flits 2 12 
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 5 Lange woorden bouwen Volgorde 1 20 

 6 De kameleon Wijzig tekst 3 22 

 7 Woorddictee (*) Open vraag 1 12 

J korte klank en dubbelaar 1 Woorden langer maken Open vraag 2 12 

 2 Wat is hier gebeurd Meerkeuze 2 16 

 3 Woorden raden Open vraag 2 10 

 4 Zoeken en verbeteren Meerkeuze 1 12 

 5 Het gezoem van de hommel Wijzig tekst 2 25 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

K verbuiging f/v en s/z 1 Met z of met s (*) Rijen 3 20 

 2 Woorden met f en s langer maken Open vraag 2 18 

 3 Flits en typ Open vraag Flits 3 12 

 4 Koken voor kinderen Wijzig tekst 3 26 

 5 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

L -em, -elen, -enen, -eren 1 Stomme e's tellen Meerkeuze 0 15 

 2 Lange woorden bouwen Volgorde 1 20 

 3 Flits en kies Meerkeuze Flits 1 14 

 4 Woorddictee (*) Open vraag 1 12 
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OMVANG SPELLING 6B 

Het lesbestand Spelling 6B bestaat uit 73 - vaak variabele - oefeningen en 4 variabele toetsen 

voor diagnose en evaluatie. Er zijn 376 geluidsbestanden, ingesproken door een natuurlijke 

stem. Ook alle 225 uitlegschermen zijn ingesproken. Voor een gedetailleerd stofoverzicht, zie 

blz.49. In totaal bevat dit lesbestand bijna 2000 opgaven en worden veel verschillende oefen-

vormen gebruikt: Rijen, Stenen, Open vraag, Flitskeuze, Flitstypen, div. meerkeuzevormen, Vol-

gorde, Wijzig tekst en Koppelpuzzel.  

In het programma behandelt ruim 1000 unieke woorden. 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. In de woordenlijsten (zie p.45) kunt u zien welke woorden dat zijn. 

Spelling 6B 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.  

Toetsen 
Spelling 6B 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. De eerste drie worden afgedekt door een formatieve (diagnostische toets), de 

laatste afdeling bevat de oefeningen onder de zgn. ‘gouden knop’. Die zijn bedoeld voor de snelle 

leerlingen. 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 onderwer-

pen die per toets aan de orde komen, zie het schema op p.49. 
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INHOUD SPELLING 6B 

Hieronder eerst de rubrieken (onderwerpen) van Spelling 6B, 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 6B 
rub   stof voorbeelden Cito cat 

A 

D
ee

lt
ts

 1
 eind-d, eind-t (herhaling) handvat, rashond E5M6, M6, M6E6 18 

B ei of ij (herhaling) konijnen, paleis M6E6, E6 11 

C au(w), ou(w) (herhaling) schooltas, fietstocht E4M5 16 

D 

D
ee

lt
o

et
s 

2
 -ig en -lijk stevige, lelijk E5M6, M6, M6E6 24 

E /ie/ als ie prima, minuut, gitaar E5M6, M6, M6E6 25 

F /s/ als c cel, december M6, M6E6, E6 26 

G /k/ als c clown, camera M6, M6E6, E6 27 

H 

D
ee

lt
o

et
s 

3
 

/zj/ als g giraf, horloge E6 31 

I apostrof-s ''s middags, zebra's, An-

na's 

E6 28 

J -tie vakantie, traditie M6E6, E6 29 

K -heid en –teit kwaliteit, eenheid M6E6, E6 20 

M 

Ex
tr

a 

verkleinwoord koninkje, kommaatje gouden knop 44 

N /ks/ als x taxi, explosie gouden knop 43 

O /sj/ als ch chef, affiche gouden knop 31 

Tabel 3: de inhoud van Spelling 6B 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 6 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 

6B is ingevuld. Waar sprake is van overlapping met Spelling 6A, is vaak wel gekozen voor wat 

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

RUBRIEK A: 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. Deze stof is in 6A al toegevoegd en blijft herhaald worden. Daar-

naast wordt vaker aandacht besteed aan langere woorden waarbij vaak op een deel van het 

woord de verlengingsregel 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. 
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De eerste twee oefeningen zijn stenenoefening. Uit een verzameling van twintig variabele woor-

den met een open plaats moeten tien woorden gekozen worden die een d of een b op het eind 

krijgen. Als de oefening gestart is, is er ook een spiekscherm. Wordt de oefening opnieuw ge-

daan, dan verschijnen (deels) andere woorden. Oefening A3 is een rijenoefening, over eind-ds 

(gidswoorden) en eind-ts. A4 is de fabel van de haas en de schildpad. In deze tekst moeten ont-

brekende letters worden ingevuld. Aan het herkennen van fouten is nog niet veel aandacht be-

steed om verwarring van woordbeelden te voorkomen. Toch is dat – naast actief spellen – een 

belangrijke vaardigheid. In Spelling 6A zijn we er voorzichtig mee begonnen om deze vaardig-

heid wat te trainen. Na het herkennen van een fout moet de juiste spelling ingetypt worden.  De 

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

nen waaraan een woord ontbreekt. 

 

De oefeningen A1 en A2 zijn stenen-oefeningen. Uit twintig gegeven woorden moeten tien woorden met 
respectievelijk een d en een b op het eind gekozen worden. 

RUBRIEK B: EI OF IJ 
Rubriek J gaat opnieuw over inprentwoorden met ei of ij. Hoewel dit een herhaling is van de stof 

in alle vorige delen, zijn de woorden vaak steeds wat langer en moeilijker geworden. Ook zijn de 

oefeningen gedeeltelijk anders. De eerste oefeningen is weer een stenenoefening. Uit een verza-

meling van twintig variabele woorden met een open plaats moeten tien woorden met korte ei 

gekozen worden. Als de oefening gestart is, is er ook een spiekscherm. Wordt de oefening op-

nieuw gedaan, dan verschijnen (deels) andere woorden. In de uitleg wordt onder andere verteld 

dat in sommige dialecten de lange ij als een /ie/ wordt uitgesproken. De tweede oefening is 

daarom een koppelpuzzel waarin telkens een Twents woord aan een Nederlands woord gekop-

peld moet worden. 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 woorden. B5 is een Arabisch 

sprookje over ware rijkdom,  waarin op de open plaatsen ei of ij moet worden ingevuld.  De laat-

ste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waar-

aan 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 B2 is een koppelpuzzeloefening waarin telkens een Twents woord aan een Nederlands woord gekop-
peld moet worden. De oefening is vooral bedoeld om de boodschap over te brengen dat de lange ij in sommige 
dialecten als een /ie/ wordt uitgesproken. 

RUBRIEK C: AU(W) OF OU(W) 
Rubriek F gaat over inprentwoorden met au(w) of ou(w). Hoewel dit een herhaling is van de stof 

in alle vorige delen, zijn de woorden vaak steeds wat langer en moeilijker geworden. Ook zijn de 

oefeningen gedeeltelijk anders. De eerste oefening is een stenenoefening waarin tien woorden 

met ou gevonden moeten worden. Oefening C2 is een rijen-oefening waarin woorden met au(w) 

en ou(w) in de juiste rij moeten worden geplaatst. Als de stenen- en rijen-oefeningen gestart is, 

is er ook een spiekscherm. Wordt de oefening opnieuw gedaan, dan verschijnen (deels) andere 

woorden. Oefening C3 gaat over homofonen. Dat zijn woorden die hetzelfde klinken, maar ver-

schillend geschreven worden en die ook een andere betekenis hebben. Er moeten koppels wor-

den gevormd van een woord met een bepaalde spelling, en zijn betekenis. 

Oefening C4 is een wijzig-tekst-oefening waarin in losse zinnen de juiste letters ingevuld moeten 

worden. De homofonen komen hier terug. Oefening C5 is een wat afwijkende oefening die gaat 

over de stof die tot dan toe geleerd is. Van een zin (bewering) moet worden aangegeven of deze 

waar is of niet. De laatste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeel-

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

men. Deze oefening lijkt het meest op wat in de toetsen aan de orde komt. 
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Oefening C3 gaat over homofonen. Dat zijn woorden die hetzelfde klinken, maar verschillend geschreven wor-
den en die ook een andere betekenis hebben. Er moeten koppels worden gevormd van een woord met een be-
paalde spelling, en zijn betekenis. De gevonden koppels verschijnen onder in het scherm. 

RUBRIEK D: -IG EN -LIJK 
Deze rubriek gaat over 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 open-vraag-oefening waarin telkens op basis van een omschrijving een woord op 

–ig of –lijk moet worden gemaakt. De tweede oefening is een wijzig-tekst-oefening waarin overal 

–ig of –lijk moet worden ingevuld. Woorden op –ig en –lijk noemen vaak kenmerken of eigen-

schappen. Daar gaat het om in deze tekst over ‘Onze klas’. Met voor- en achtervoegsels kun je 

korte woorden uitbouwen tot langere. Vandaar de derde oefening: lange woorden bouwen, 

waarin delen van woorden in de juiste volgorde aangewezen moeten worden om een lang woord 

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

met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 
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Oefening D2 is een wijzig-tekst-oefening waarbij in een tekst op de open plaatsen telkens –ig of –lijk moet wor-
den ingevuld. 

RUBRIEK E: /IE/ ALS I 
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 (E1) is een rijenoefening die gaat over de /ie/klank op het 

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

ringen op deze regel noemen we juni-woorden. Dat zijn de namen van sommige maanden, maar 

daarnaast ook wat buitenlandse etenswaren (kiwi, salami) en verder: mini, maxi, taxi, merci, bi-

kini, safari. Het zijn onthoudwoorden die ingeprent moeten worden. 

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

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

 biefstuk. Dat is de eerste stap. 

Hoor je géén medeklinker achter de /ie/ in de klankgroep, 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. In een 

klankgroep met /ie/-klank op het eind waar NIET de klemtoon op valt, schrijf je meestal een en-

kele i. We noemen deze groep woorden piraat-woorden. Dat is de tweede stap die gezet kan 

worden. Krijgt de /ie/klank op het eind van de klankgroep WEL een klemtoon, dan schrijf je 

meestal ie, behalve bij een tamelijk kleine groep uitzonderingswoorden die we kilo-woorden ge-

noemd hebben (naast kilo ook: alinea, artikel, familie, kantine, liter, titel).  

In oefening E2 wordt geoefend in het aanwijzen van klemtonen. Er verschijnt telkens een woord 

dat verdeeld is in klankgroepen. De klankgroep met de klemtoon moet aangewezen worden. 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. 
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In oefening E3 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 buiten beschouwing. 

Oefening E4 is een Flitstypen-oefening met inprentwoorden en E5 is een tekst over Eskimo’s 

waarin op open plaatsten i of ie moet worden ingevuld. De laatste oefening is een weer woord-

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

 

In oefening E2 wordt geoefend in het aanwijzen van klemtonen. Er verschijnt telkens een woord dat verdeeld is 
in klankgroepen. De klankgroep met de klemtoon moet aangewezen worden. 

RUBRIEK F: /S/ ALS C 
De letter c kan op twee manieren uitgesproken kan worden: als een /s/ of als een /k/.  Voor de 

spelling moet je dus weten of de /s/ of de /k/ die je hoort misschien als c geschreven moet wor-

den. In de eerste oefening wordt met een rijen-oefening aandacht besteed aan de uitspraak van 

de c. Deze rubriek gaat verder over de /s/ die geschreven wordt als c. Dat noemen we de cent-

woorden. Wanneer je een s of een c schrijft is niet met regels aan te geven. Er zit dus niets anders 

op dan deze centwoorden in te prenten. We besteden hier wel weer aandacht aan het verschijn-

sel familiewoorden, vaak afgeleide of samengestelde woorden die ook qua betekenis overeen-

komsten hebben, bijvoorbeeld: cel, eicel, celstraf, en centrum, centraal, concentreren.   

Ook de tweede oefening is een sorteer-oefening. Het gaat nu om woorden die met een s of met 

een c geschreven moeten worden. Er kan zo nodig gekeken worden in een spiekscherm. Dan 

volgt een Flitstypen-oefening, want inprenten is toch wel de geëigende aanpak. In oefening F4 

moeten centwoorden aan de hand van een omschrijving geraden worden.  De laatste oefening is 

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

woord ontbreekt. 
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In oefening F4 moeten c-woorden aan de hand van een omschrijving geraden worden.  Het is een open-vraag-
oefening met specifieke feedback en de mogelijkheid om daarna het woord te verbeteren. 

RUBRIEK G: /K/ ALS C 
De letter c kan op twee manieren uitgesproken worden: als een /s/ of als een /k/. Voor de spel-

ling moet je dus weten of de /s/ of de /k/ die je hoort misschien als c geschreven moet worden. 

In deze rubriek gaat het om woorden met /k/ als c. We noemen dat colawoorden. Wanneer je 

een k of een c schrijft is niet met regels aan te geven. Er zit dus niets anders op dan deze cola-

woorden in te prenten.  Er zijn wel nogal wat woorden met overeenkomende woorddelen. Daar 

hebben we rijtjes van gemaakt. Begonnen wordt nu met een Flitstypen-oefening, omdat inpren-

ten toch wel de geëigende aanpak is. Dan volgen een stenen- en een rijtjes-oefening waarbij het 

gaat om sorteren.  In oefening G4 moeten colawoorden aan de hand van een omschrijving gera-

den worden.  Oefening G5 heet ‘Ik krijg een cavia’. In een tekst moeten ontbrekende letters wor-

den ingevuld: een c, een s of een k. De stof van de vorige rubriek komt hier dus terug. De laatste 

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

waaraan een woord ontbreekt. 
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De woorden met /k/ als c noemen we colawoorden. Wanneer je een k of een c schrijft is niet met regels aan te 
geven. Er zit dus niets anders op dan deze colawoorden in te prenten.  Er zijn wel nogal wat woorden met over-
eenkomende woorddelen. Daar hebben we rijtjes van gemaakt. 

RUBRIEK H: APOSTROF-S 
Deze rubriek gaat over het gebruik van vaste s versus apostrof-s. Dat is aan de orde in drie ver-

schillende situaties: (1) bij de ingekorte naamvalsvormen aan het begin van een woord, (2) bij 

de meervouden op –s en (3) bij de genitief-vormen, de bezitsvormen, waarmee je aangeeft van 

wie iets is. 

We doen het stap voor stap en beginnen met de ingekorte vormen. Daarvoor gebruiken we het 

wat kreupele rijmpje: eerst de komma, dan de s, dan een spatie, dan de rest. Er verschijnt een zin-

netje met een open plaats waarin de juiste vorm moet worden getypt. Onder het zinnetje staat 

de langere vorm. 

 

In oefening H1 moet een komma-s-woord worden ingevuld. De langere vorm staat eronder. Hoewel instructie 
gegeven is over de apostrof op het toetsenbord, kan de komma-s ook worden aangewezen in het blokje onder 
het invoerscherm. Er is specifieke feedback op fouten. 

Dan volgt het meervoud. In de eerste oefening moeten woorden met een meervoud op –en of –s 

in de juiste rij worden ondergebracht. De tweede oefening gaat over het vinden van tien woor-

den die een meervoud op apostrof-s hebben. We gebruiken komma-s en apostrof-s door elkaar 

omdat beide termen in de praktijk gebruikt worden. Een soortgelijke oefening is H4, waarin 

woorden op komma-s en op vaste s in rijen geplaatst worden. Dan volgt een wijzig-tekst-
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oefening waarin het meervoud afgeleid moeten worden van het enkelvoud van een reeks woor-

den.  Oefening H6 gaat over de bezittelijke vormen en in de laatste oefening komen in het 

woorddictee de drie soorten komma-s-vormen aan bod. 

RUBRIEK I: WOORDEN OP -TIE 
Rubriek I gaat over (leen)woorden op –tie wat uitgesproken wordt als /sie/ of /tsie/. We noe-

men dat vakantiewoorden. In de eerste oefening zijn de klankgroepen gegeven en moet daaruit 

de geschreven vorm worden afgeleid en ingetypt. Voorbeelden: 

/vaa/-/kan/-/sie   vakantie 

/re/-/laa/-/tsie   relatie 

De enkelaar en de dubbelaar moeten toegepast worden en omdat het leenwoorden zijn, komt 

ook de letter c als weergave van /s/ of /k/ herhaaldelijk terug. Dan volgt een flitstypen-oefening 

en een oefening waarin uit een omschrijving het juiste woord moet worden afgeleid. De laatste 

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

een woord ontbreekt. 

RUBRIEK J: WOORDEN OP -HEID EN –TEIT 
Rubriek J gaat over de morfologische categorie van twee achtervoegsels die bij lezen w.s. geen 

enkel probleem opleveren. Bij spellen kunnen de korte ei en de eindletter wel eens lastig zijn. In 

oefening J1 moeten op de open plaatsen telkens drie letters worden ingevuld die je hetzelfde 

uitspreekt. J2 is een rijenoefening met woorden die op –heid dan wel op –teit eindigen. In de 

derde oefening moet uit een omschrijving het juiste woord worden afgeleid. De laatste oefening 

is weer een woorddictee met woorden en zinnen. 

 

Oefening J1 is een wijzig-tekst-oefening waarin op open plaatsen telkens drie letters ingevuld moeten worden 
die je hetzelfde uitspreekt. 
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RUBRIEK K: /ZJ/ ALS G 
Er zijn nogal wat Franse leenwoord waarbij de /zj/-klank wordt uitgesproken als g, bijvoor-

beeld: garage, giraf. Daar gaat deze rubriek over. In de eerste oefening zijn telkens de klankgroe-

pen van een woord gegeven en moet de schriftvorm worden ingetypt, bijvoorbeeld /gaa/-/raa/-

/zje  garage.  In de tweede oefening moet uit een omschrijving weer het juiste woord worden 

afgeleid. De derde oefening wordt weer puzzelen met letters en de laatste oefening is weer een-

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

breekt. Met deze oefening is een einde gekomen aan het reguliere deel van dit programma, dat 

wordt afgedekt door de toetsen. De laatste drie rubrieken zitten onder de zgn. ‘gouden knop’ en 

bevatten verrijkingsstof voor snelle leerlingen. 

 

Oefening K3 heet Puzzelen met letters. Er moeten telkens drie rebussen worden opgelost om een woord samen 
te stellen waarin je de /zj/ schrijft als een g. Hier: manege.  

RUBRIEK L: VERKLEINWOORDEN - VERRIJKINGSSTOF 
Deze rubriek gaat weer over morfologische spellingvormen: de verkleinwoorduitgangen. Nu niet 

alleen –je(s) en –tje(s), –pje(s) en –etje(s), maar ook over verkleinwoorden op –kje en verklein-

woorden waarin de lange klank op het eind wordt verdubbeld (pandaatje, parapluutje). Ook 

woorden waarbij je niet precies kunt horen wat de uitgang is (beestje, kunstje) en enkelaar en 

dubbelaar moeten veelvuldig worden toegepast. In oefening D1 moet het verkleinwoord van een 

gegeven grondwoord gemaakt worden. Het gaat hier om de reeds behandelde stof. D2 is een 

soortgelijke oefening, maar nu over woorden op –kje en –aatje, -ootje, -uutje. In D3 lange woor-

den worden gebouwd van losse  onderdelen. D4 is een wijzig-tekst-oefening waarin uitgangen 

van woorden ingevuld moeten worden. De laatste oefening is weer een woorddictee, gedeeltelijk 

met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 



Lesstof Spelling groep 6                                                                                            43

  

 

D4 is een wijzig-tekst-oefening waarin uitgangen van woorden ingevuld moeten worden. De oefening is bedoeld 
om de geleerde stof verder in te slijpen. De feedback kan in deze fase globaal blijven, d.w.z. het melden van 
goed of fout . Na herhaalde fout wordt de goede oplossing gegeven die dan alsnog moet worden ingevoerd. 

RUBRIEK M: /KS/ ALS X – VERRIJKINGSSTOF 
In deze fase van hun schoolopleiding zijn leerlingen de letter x bij het lezen al vaak tegengeko-

men. Bij het spellen echter niet. Dit is de eerste keer dat daar aandacht aan wordt besteed. Het 

gaat om woorden waarbij de /ks/-klank wordt weergegeven door een x. We noemen dat taxi-

woorden. De eerste oefening heet Hoe schrijf je het? De klankvorm van een taxiwoord is telkens 

gegeven, de schriftvorm moet worden ingevuld. Naast woorden met /ks/ als x zijn er ook woor-

den die gewoon met ks geschreven worden. M2 is een rijenoefening waarin woorden met x en ks 

gesorteerd moeten worden. In de derde oefening moet uit een omschrijving weer het juiste 

woord worden afgeleid. Oefening M4 is getiteld Zoeken en verbeteren. Aan het herkennen van 

fouten wordt pas vanaf groep 6 wat aandacht besteed om verwarring van woordbeelden te 

voorkomen. Toch is dat – naast actief spellen – een belangrijke vaardigheid. In deze oefening 

moet na het herkennen van een fout de juiste spelling worden ingetypt. De laatste oefening is 

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

ontbreekt. 
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Oefening M5 is een woorddictee, gedeeltelijk met afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord 
ontbreekt. Deze oefening kan alleen goed gemaakt worden als er geluid is. De leerling hoort (in dit geval) ‘de 
mixer’ en ziet een plaatje van het apparaat. Dat woord moet hij typen. De feedback is specifiek gericht op fou-
ten die nog gemaakt worden. Het geluid kan herhaald worden. 

RUBRIEK M: /SJ/ ALS CH – VERRIJKINGSSTOF 
Bij het lezen én bij het spellen zijn leerlingen de ch al tegengekomen, maar alleen de ch met als 

uitspraak /g/. Dit is de eerste keer aandacht besteed wordt aan (leen)woorden waarbij de /sj/-

klank wordt weergegeven door een ch. We noemen dat chefwoorden. De eerste oefening heet 

Hoe schrijf je het? De klankvorm van een taxiwoord is telkens gegeven, de schriftvorm moet 

worden ingevuld. Naast woorden met /sj/ als ch zijn er ook woorden die gewoon met sj ge-

schreven worden. M2 is een rijenoefening waarin woorden met ch en sj gesorteerd moeten wor-

den. Omdat bij dit soort woorden inprenting altijd erg belangrijk is, wordt daar in oefening M3 

mee geoefend in een flitstypen-oefening. De laatste oefening is een woorddictee, gedeeltelijk met 

afbeeldingen en gedeeltelijk met zinnen waaraan een woord ontbreekt. 

WOORDEN IN MUISWERK SPELLING 6B7 

Rubriek A – eind-d en eind-b 

aangespoeld - aanrecht - aardbeving - aards - abnormaal - absurd - achteruit - advies - amusant - antwoord - 
arts - bangerd - bedaard - beeldscherm - bekendste - beroemdheid - beteuterd - bezigheid - bieb - bits - bladlui-
zen - bocht - brandend - broedtijd - buskruit - citroensap - compliment - deurknop - dicht - doodmoe - doods - 
duizendpoot - eb - eindpunt - eindstreep - enthousiast - envelop - fanclub - fiets - flinkerd - flits - fonds - fruit-
mand - gebied - gebit - geluid - gids - ginds - goed - goedkoop - griep - grijsaard - grondwet - groots - hardlopers 
- heb - heterdaad - heup - honds - hoofdletter - hoofdstad - iemand - ingehaald - interessant - joods - kinds - 
klasgenoot - knap - knots - koets - koorts - krab - krib - kruispunt - kwaliteit - laat - lafaard - landkrab - loods - 

                                                             

7  

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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maandblad - machinist - magneet - mep - motorboot - mouwslab - naaldbomen - nachthemd - ochtend - onbe-
kend - onderlip - ondeugend - onkruid - overboord - overhemd - overkant - pad - pelsrob - perfect - potlood - 
predikant - prop - puinhoop - radslag - rechterhand - rechts - reeds - resultaat - rits - rond - schaats - scheids - 
schets - schildpad - schildwacht - schip - schop - schrob - schub - sinds - spinnenweb - spits - stads - steeds - 
stommiteit - stop - tentdoek - tijd - tijdschrift - trompet - trots - tulband - tussenrib - uitgeput - veerpont - veld - 
verbod - vingertop - voetpad - voetstap - voort - vriendje - wangkwab - waterstand - wedloop - wedstrijd - 
weekblad - wereldwijd - windmolen - woonboot - woordvoerder - wreedheid - zandbank - zeerob 

Rubriek B – ei of ij 

aanleiding - aardbeien - afgelopen - afscheid - allerlei - altijd - andijvie - bakkerij - batterij - bedreigen - bedrei-
ging - beide - beiden - bijenkorf - bijna - boerderij - breipatroon - bijbel - destijds - dichtbij - dijbeen - dweilen - 
dweiltje - eieren - eigenaar - eigenlijk - eigenschap - eigenwijs - eiland - eind - fontein - fonteinen - fonteintje - 
Frankrijk - geheim - geheimpje - geintje - gelijk - gewei - gordijn - gordijnen - grijnzen - hakbijl - Harderwijk - 
heimwee - helemaal - het hemelrijk - hoefijzer - hoefijzers - horizon - ijdelheid - karweitje - keihard - keizerskroon 
- kijken - kleinzoon - kleinzoontje - landgoed - leverpastei - marsepein - misdrijf - mogen - muren - nacht - nijp-
tangen - ondermijnen - onderwijs - opleiding - overeind - paleis - paleizen - partijdig - pastei - platteland - pleis-
ter - prijsvraag - reiger - reis - rijbewijs - rijk - rijkdom - scheidsrechter - schilderij - schoolleider - schoolplein - 
schrijven - seintje - slagerij - slijpen - snijden - spijker - steiger - steigertje - steil - stekel - sterren - strijkbout - 
strijkijzer - strijkplank - strijkstok - tapijt - terwijl - tijdens - tijgertje - trein - treiteren - trouwerij - twijfel - uitglij-
den - vastgrijpen - veiligheid - verbijsterd - verblijven - verkrijgbaar - vijver - vrijdag - vrijdagen - ware - waslijn - 
weinig - wijze - wijzer - woestijn - zei - zeilbootje - zichzelf - zijkant - zijn - zilverreiger - zwijgen - applaus 

Rubriek C – au(w) of ou(w) 

astronaut - augurk - augurken - augustus - aula - auteur - automaat - automonteur - benauwd - benauwdheid - 
berouw - betrouwbaar - bosbouw - bouten - bouwt - dauw - dinosaurus - dipsaus - douw - eenvoudig - eis - eiste 
- fauna - flauwte - gauw - gebouw - geit - gesnauw - goudstaven - goudvissen - houding - hout - huishouden - ijs 
- ijsje - kabeljauw - kabouter - kauwde - kauwen - klauteren - klauwen - koud - koude - kouder - landbouwer - 
leiden - lijden - meervoud - mevrouw - miauwen - mouwloos - nauw - nauwelijks - nauwkeurig - nou - oerwoud - 
onderbouw - ouderwets - oudste - overlijden - pauze - pauzeren - rauw - rauwe - rauwkost - reizen - rijzen - rouw 
- saus - sausje - schouder - schouwburg - sjouwen - sojasaus - stout - toeschouwer - toeschouwers - trouwdag - 
trouwens - trouwt - verkouden - vertrouwen - vouw - wantrouwig - wei - wenkbrauwen - zelfvertrouwen 

Rubriek D – -ig en –lijk 

aandachtig - aanwezige - achtentwintig - akelige - begrijpelijk - dertig - doorzichtig - doorzichtige - droevige - 
dromerig - gelukkig - gemakkelijke - gevaarlijk - gevaarlijke - gezellig - hartelijke - heerlijk - honderdvijftig - jaar-
lijks - kinderlijk - kwalijk - landurige - lastig - lenig - makkelijk - misselijke - natuurlijk - negentig - noodzakelijk - 
nuttige - ogenblikkelijk - oneerlijke - plaatselijk - plaatselijke - sierlijk - smakelijk - smakelijke - smerige - uitbun-
dig - uiteindelijk - voordelig - voordelige - voorzichtige - vreselijke - vrolijke - wonderlijk - zenuwachtig - zorgvul-
dige 

Rubriek E – /ie/ als i 

abrikoos - actie - adviezen - Afrikaans - alinea - alinea's - amandel - antieke - antilopen - arrogant - artikel - balie 
- bami - bevrijden - bibliotheek - bikini - digitaal - diverse - drie - elektriciteit - emotie - eskimo - eskimo's - familie 
- fanatiek - fantasie - februari - fietser - figuur - figuurlijk - finale - garantie - gebieden - geschiedenis - gigantisch 
- hartelijk - herkennen - herrie - idee - iglo's - industrie - injectie - intiem - jaloezie - januari - juli - jullie - juni - 
kantine - kersenboom - kiwi - klassieke - komedie - kritiek - kwestie - ledikant - lelie - lieveling - liever - liniaal - 
macaroni - maggi - majesteit - maxi - merrie - mierennest - mini - minuten - mobieltjes - muziek - nasi - niet - 
papier - papierbak - peterselie - politiek - postduiven - rendieren - rivier - rivieren - ruzie - safari - salami - serie - 
Siberië - spaghetti - stiekem - taxi - tragedie - tralies - uniform - vakantie - ventileren - verdrietig - verkoudheid - 
vierkant 
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Rubriek F – /s/ als c 

ambulance - besef - camera - cel - cello - celstraf - cement - cent - centimeter - centraal - centrale - centrum - ce-
remonie - cijfer - cijferlijst - cijfertje - cilinder - circus - circustent - cirkel - cirkelzaag - citroen - citrusvruchten - 
clown - club - code - col - collega - compleet - concreet - conflict - constant - correct - creatief - crisis - cultuur - 
december - deciliter - deksel - docenten - dosis - eurocent - feliciteren - financieel - kruising - lucifer - medicijn - 
medicijnen - narcissen - oceaan - parasol - pincet - procenten - proces - provincie - provincies - salade - sandaal - 
serieus - servet - sieraad - sigaret - simpel - specerij - specerijen - speciaal - visite 

Rubriek G – /k/ als c 

accent - acrobaat - acrobaten - acteur - actief - actiefoto - actrice - akkoord - Amerika - anker - bacterie - bin-
nenkort - cabine - cactus - cactussen - cavia - cocon - comfortabel - commandant - commentaar - compact - 
concert - contact - controleren - dictee - gefeliciteerd - inclusief - insect - insecten - inspecteur - kachel - kandi-
daat - kapitaal - kleding - kleuren - kliniek - klooster - knaagdierenvoer - kokosnoot - konijn - kostuum - krediet - 
krullende - locatie - lokaal - makreel - masker - microfoon - onbeperkt - oorspronkelijk - orka - paprika - perfecte 
- pictogram - product - projecten - riskant - seconden - speculaas – stopcontact – viaduct - viaducten 

Rubriek H – apostrof-s 

accu's - actrices - ambulances - anjers - Anna's - Aries - auto's - baby's - begonia's - Bentes - bikini's - buurmans - 
cavia's - centimeters - chimpansees - cirkels - codes - computers - dahlia's - dia's - dictees - directies - dombo's - 
dominees - doppinda's - egels - eksters - Emma's - euro's - ezels - Fatima's - firma's - foto's - frietjes - geraniums 
- gorilla's - helikopters - hindoes - hobby's - hoofdletters - Hugo's - hyena's - Jaspers - Jips - jury's - kangeroes - 
karpers - kastanjes - kevers - kikkertjes - kiwi's - komma's - lepelaars - Linettes - logo's - lolly's - Maartjes - 
Maxima's - Menno's - menu's - neushoorns - nota's - oma's - opa's - panda's - piano's - pinda's - pony's - porte-
monnees - puppy's - raampjes - radio's - roodborstjes - salto's - schema's - scooters - shampoos - ski's - sneeuw-
klokjes - tenues - Theo's - tonnetjes - trucs - tureluurs - viooltjes - vlaggetjes - vlinders - vrachtwagens - zoutvaat-
jes 

Rubriek I – -tie 

arrestatie - attentie - auditie - collectie - combinatie - competitie - conditie - consumptie - demonstratie - discri-
minatie - felicitatie - informatie - inspiratie - instructie - instructies - operatie - organisatie - politie - presentatie - 
prestatie - productie - reactie - relatie - reparatie - ventilatie 

Rubriek J – -heid en –teit 

aardigheid - aardigheidje - activiteit - activiteiten - autoriteit - bescheidenheid - bordkrijt - brutaliteit - capaciteit 
- duidelijkheid - dwaasheid - eeuwigheid - etenstijd - gastvrijheid - gezelligheid - handvaardigheid - hoeveelheid - 
identiteit - intimiteit - kwijt - leeftijd - maaltijd - mentaliteit - mogelijkheid - ontbijt - openheid - overheid - pu-
berteit - publiciteit - realiteit - seksualiteit - snelheid - specialiteit - stabiliteit - strijd - totaliteit - verliefdheid - 
vermijd - vermoeidheid - vrolijkheid - wijsheid 

Rubriek K – /zj/ als g 

asperge - asperges - bagage - collage - etage - etalage - garage - gelatine - gelei - genie - giraf - horloge - lekka-
ge - logeren - manege - massage - montage - rage - reportage - slijtage - spionage - stage - vitrage 

Rubriek L – verkleinwoorden 

aanbiedinkje - aardbevinkje - acrobaatje - agendaatje - appeltaartje - baardje - balkonnetje - balletje - beestje - 
berekeningetje - berichtje - bezempje - bloedinkje - bloemetje - bloesempje - bodempje - boerderijtje - boom-
stammetje - boordje - boortje - bordje - borstje - boterhammetje - braampje - brandje - bruggetje - buurjongetje 
- cameraatje - chimpanseetje - dicteetje - dienblaadje - dorpje - eendje - eindje - feestje - gaatje - gangetje - 
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gangetjes - gokspelletje - haardje - haartjes - halskettinkje - hellinkje - hemdje - hoedje - insectje - jongetje - kalf-
je - kammetje - kanootje - kastanjeboompje - kettinkje - keukenraampje - kinnetje - klemmetje - kleurpotloodjes 
- klompje - koetje - kommetje - koninkje - korstje - krakelingetje - krengetje - kroontje - kunstjes - lammetje - 
landje - leninkje - liefkozinkje - maandje - maantje - mannetje - marktkraampje - melkkannetje - menuutje - mol-
letje - mouwtje - netje - oefeningetje - onderarmpje - optelsommetje - pandaatje - paprikaatje - parapluutje - 
pennetje - pianootje - pindaatje - potloodpuntje - productje - pruimpje - rijmpje - schemaatje - schilderijtjes - 
schortje - schuimpjes - slaatje - slangetje - slootje - slotje - sluitinkje - spelletjes - sprongetje - stemmetje - 
stompjes - taartje - tangetje - tekeningetje - tekstje - teleurstellinkje - theekopjes - toegangspoortje - tomaatjes - 
tongetje - vakantiehuisje - vlaaitjes - vlechtjes - voetbalschoentje - winterkoninkje 

Rubriek M – /ks/ als x 

Beatrix - bliksem - boksen - bokswedstrijd - boxershort - braaksel - complex - complexe - dagelijks - dekselse - ek-
ster - examen - excuses - exemplaar - expeditie - experiment - explosie - expres - extraatje - extreem - extreme - 
flexibel - functie - heks - horloges - index - koelbox - koelboxje - links - luxe - luxueus - Maxima - maximaal - 
maximum - Mexicaans - Mexico - mixer - oksel - ondanks - orthodox - perplex - reeks - reflex - saxofoon - speek-
sel - stikstof - straks - taxeren - tekst 

Rubriek N – /sj/ als ch 

artisjok - asjeblieft - briesje - broche - capuchon - chagrijnig - chantage - charmant - charmante - chimpansee - 
Chinees - Chinese - chipjes - chips - chirug - chirurg - chirurgie - chocola - douche - douchen - gletsjer - hasj - iets-
je - ketchup - kransje - lunch - machinaal - machine - poncho - recherche - sjaal - sjalotje - sjalotjes - sjans - sjerp 
- sjorren 
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OVERZICHT OEFENINGEN EN TOETSEN SPELLING 6B 
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  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 eind-d en eind-b - herhaling 1 Tien woorden met d Stenen 3 10 

 2 Tien woorden met b Stenen 3 10 

 3 Met -ds of -ts Rijen 3 20 

 4 De haas en de schildpad Wijzig tekst 4 32 

 5 Zoeken en verbeteren Meerkeuze 4 12 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 5 14 

B ei of ij - herhaling 1 Tien woorden met korte ei Stenen 6 10 

 2 Twentse woorden Koppelpuzzel 1 10 

 3 Met ei-woord of ij-woord (*) Rijen 6 20 

 4 Flits en typ Open vraag Flits 2 14 

 5 Ware rijkdom Wijzig tekst 3 28 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 2 14 

C au(w) of ou(w) - herhaling 1 Tien woorden met ou Stenen 6 10 

 2 Met au-woord of ou-woord (*) Rijen 6 20 

 3 Flits en typ Open vraag Flits 2 12 

 4 Homofonen Koppels 1 10 

 5 Letters invullen Wijzig tekst 3 21 

 6 Waar of niet waar Meerkeuze 1 10 

 7 Woorddictee (*) Open vraag 3 16 

D –ig en -lijk 1 Maak een woord met -ig of -lijk (*) Open vraag 2 10 

 2 Mijn klas Wijzig tekst 3 16 

 3 Lange woorden bouwen Volgorde 3 12 

 4 Woorddictee (*) Open vraag 3 12 

E /ie/ als i 1 Met i of met ie (*) Rijen 2 20 

 2 Klemtoon aanwijzen Wijs aan in zin 1 19 

 3 I of ie en klemtoon Meerkeuze 4 15 

 4 Flits en typ Open vraag Flits 2 15 

 5 Eskimo's Wijzig tekst 3 24 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 3 12 

F /s/ als c 1 Uitspraak /s/ of /k/ Rijen 2 20 

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

 3 Flits en typ Open vraag Flits 3 12 

 4 Woorden raden Open vraag 2 10 

 5 Woorddictee (*) Open vraag 1 12 

G /k/ als c 1 Flits en typ Open vraag Flits 2 12 

 2 Tien woorden met c Stenen 4 10 

 3 Met c of met k (*) Rijen 4 20 

 4 Woorden raden Open vraag 3 10 

 5 Ik krijg een cavia Wijzig tekst 4 22 

 6 Woorddictee (*) Open vraag 2 12 

H apostrof-s 1 Komma-s-woord invullen Open vraag 3 8 

 2 Meervoud -en of -s Rijen 4 20 

 3 Tien woorden met komma-s Stenen 3 10 

 4 Vaste-s of komma-s Rijen 3 20 

 5 Twee van elk Wijzig tekst 3 16 .. 17 

 6 Van wie het is Open vraag 1 10 

 7 Woorddictee (*) Open vraag 3 14 

I woorden op -tie 1 Hoe schrijf je het? Open vraag 2 10 

 2 Flits en typ Open vraag Flits 2 12 
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 3 Omschrijving en woord Open vraag 2 10 

 4 Woorddictee (*) Open vraag 1 10 

J –heid of -teit 1 Woorden afmaken Wijzig tekst 2 11 .. 13 

 2 Met -heid of -teit Rijen 3 20 

 3 Omschrijving en woord (*) Open vraag 1 10 

 4 Woorddictee (*) Open vraag 1 10 

K /zj/ als g 1 Hoe schrijf je het? Open vraag 0 10 

 2 Omschrijving en woord (*) Open vraag 1 10 

 3 Puzzelen met letters Open vraag 1 6 

 4 Woorddictee (*) Open vraag 0 12 

L [verkleinwoord - gouden knop] 1 Verkleinwoord maken - 1 Open vraag 3 15 

 2 Verkleinwoord maken - 2 Open vraag 4 12 

 3 Lange woorden bouwen Volgorde 2 12 

 4 Woorden afmaken Wijzig tekst 4 25 .. 26 

 5 Woorddictee (*) Open vraag 3 10 

M [/ks/ als x - gouden knop] 1 Hoe schrijf je het? Open vraag 2 8 

 2 Met ks of x Rijen 3 20 

 3 Woorden raden Open vraag 2 8 

 4 Zoeken en verbeteren Meerkeuze 2 12 

 5 Woorddictee (*) Open vraag 1 10 

N [/sj/ als ch - gouden knop] 1 Hoe schrijf je het? Open vraag 2 8 

 2 Met sj of ch Rijen 3 20 

 3 Flits en typ Open vraag Flits 2 10 

 4 Woorddictee (*) Open vraag 1 12 
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