
 1  Vos is aan het wandelen.  wandelen 
 2  Lekker gezellig in zijn eentje. eentje 
 3  Het is half augustus en flink warm. augustus  
 4  Het is een stuk zonniger dan gisteren. zonniger
 5  Gelukkig houdt Vos erg van warmte. warmte
 6  Maar hij is wel een beetje hongerig. hongerig
 7  Hij heeft nog geen ontbijt gehad. ontbijt
 8  Dan ziet hij de kraai in een boom zitten. kraai
 9  Die zit hoog en dus veilig. veilig
 10  Kraai heeft een stuk kaas in zijn snavel. snavel
 11  De kaas verspreidt de heerlijkste geuren. geuren
 12  ‘Goedemorgen, heer Kraai,’ zegt Vos beleefd. beleefd
 13  En hij laat een lieve glimlach zien. glimlach
 14  ‘Mag ik een stukje kaas van je proeven?’ proeven
 15  Maar Kraai houdt zijn kiezen op elkaar. kiezen
 16  Vos moet dus een list verzinnen. verzinnen
 17  ‘Ik heb gehoord dat jij zo schitterend kunt zingen. schitterend
 18  Echt iedereen zegt het! iedereen
 19  Ze zeggen dat jij een gouden stem hebt.’ gouden
 20  Vos wacht vol spanning af. spanning
 21  ‘Kraai, zing eens een liedje voor mij.’ liedje
 22  Kraai wordt wel wat onzeker. onzeker
 23  Het is de eerste keer dat iemand zoiets zegt. eerste
 24  Maar kan hij Vos wel vertrouwen? vertrouwen
 25  Kraai vindt het moeilijk. moeilijk
 26  Vos probeert het opnieuw. opnieuw
 27  ‘Misschien word je nog wel eens beroemd. beroemd
 28  Zo beroemd dat iedereen je liederen kent. liederen
 29  Zou dat niet prachtig zijn!’ prachtig
 30  Kraai kan zich niet meer inhouden. inhouden
 31  Hij opent zijn snavel en begint te zingen. zingen
 32  Het is een afschuwelijk geluid! geluid
 33  Maar de kaas valt naar beneden. beneden
 34  Vos is bij de pinken en vangt de kaas. pinken
 35  ‘Mag ik je vriendelijk bedanken, Kraai.’ bedanken
 36  Kraai schreeuwt het uit van woede. schreeuwt
 37  Maar eigenlijk is hij boos op zichzelf. eigenlijk
 38  Hij komt tot een wijs inzicht. inzicht
 39  Hij zal voortaan niet meer zo ijdel zijn. voortaan
 40  En vooral oppassen voor die sluwe Vos! sluwe

Aanwijzingen bij afname
•  Het instapdictee bestaat uit 40 woorden.
•  U kunt het dictee verspreid over twee lessen afnemen.
•  De kinderen werken in hun dicteeschrift of op het invulblad Instapdictee.
•  Het instapdictee is gelijk aan het uitstapdictee van de vorige jaargroep. U kunt kiezen voor tweemaal afname of voor een keer voor of na de 

zomervakantie.
•  Zeg eerst het woord, vervolgens de zin en herhaal daarna nog een keer het woord. De kinderen schrijven alleen het woord op.
•  Laat de kinderen na afloop van het dictee de woorden controleren, en bij twijfel verbeteren.
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