
BIJZONDERE DICTEES TAAL ACTIEF SPELLING

GROEP 7

Uitgeverij Malmberg

Leeghwaterlaan 16 - Postbus 233 - 5201 AE 's-Hertogenbosch T 073 6288811 - E malmberg@malmberg.nl - www.malmberg.nl



 Taal actief  Groep 7  Bijzondere dictees © Malmberg ’s-Hertogenbosch 2

Inhoudsopgave

Instapdictee groep 7 ...............................................................................................................
Parkeerweekdictee 1 ................................................................................................................
   Onveranderlijke woorden .....................................................................................................
   Werkwoorden .......................................................................................................................
   Kopieerblad werkwoordendictee ........................................................................................... 
Parkeerweekdictee 2 ................................................................................................................
   Onveranderlijke woorden .....................................................................................................
   Werkwoorden ......................................................................................................................
   Kopieerblad werkwoordendictee ..........................................................................................
Parkeerweekdictee 3 ...............................................................................................................
   Onveranderlijke woorden .....................................................................................................
   Werkwoorden .......................................................................................................................
   Kopieerblad werkwoordendictee ..........................................................................................
Parkeerweekdictee 4 ................................................................................................................
   Onveranderlijke woorden ......................................................................................................
   Werkwoorden .......................................................................................................................
   Kopieerblad werkwoordendictee ...........................................................................................
Parkeerweekdictee 5 ................................................................................................................
   Onveranderlijke woorden ......................................................................................................
   Werkwoorden .......................................................................................................................
   Kopieerblad werkwoordendictee ...........................................................................................
Algemeen controledictee groep 7 ............................................................................................
   Onveranderlijke woorden .......................................................................................................
   Werkwoorden .......................................................................................................................
   Kopieerblad werkwoordendictee ..........................................................................................



 Taal actief  Groep 7  Bijzondere dictees © Malmberg ’s-Hertogenbosch 3

  1 Ik heb al enkele dagen last van een ontsteking aan mijn been. (31a)
  2 Papegaaien hebben mooie snavels. (49a)
  3 Je moet je huiswerk in je agenda opschrijven. (46d)
  4 In Nederland betaalt elke inwoner belasting. (9a)
  5 Een Deen is een inwoner van Denemarken. (61d)
  6 Ik vind het merkwaardig dat je altijd met hetzelfde smoesje komt. (33a)
  7 De oppasser verzorgt de dieren in de dierentuin. (47a)
  8 Na het ongeluk is de weg gedeeltelijk afgesloten. (33b)
  9 Het glas valt in veel scherven uiteen. (50a)
10 De meerderheid van de kinderen was het eens met het voorstel. (35a)
11 Waardevolle spullen worden in kluizen opgeborgen. (50b)
12 Op de startbaan staan twee toestellen gereed om op te stijgen. (47b)
13 Door de stroming is zwemmen in een rivier gevaarlijk. (9a)
14 De Rotterdamse haven is de grootste van de wereld. (61e)
15 Na de vakantie beginnen we met een dictee. (38a)
16 Die plank is het breedst. (51a)
17 Een schakel van het kettinkje is stuk. (43d)
18 Wij maken een zeiltocht op een van de Friese meren. (61f)
19 Lopen in de heuvels is buitengewoon vermoeiend. (48a)
20 Mijn tante kwam onverwacht op bezoek. (13b)
21 We vertrokken ’s morgens om 8 uur met de bus. (53a)
22 Ik scheur een velletje papier uit mijn schrift. (43f)
23 Een schooljaar duurt vier seizoenen. (48b)
24 De twee jongens begonnen zonder aanleiding te vechten. (14a)
25 Het platteland is een gebied waar weinig huizen staan. (44a)
26 Mijn vader geeft een kleine bijdrage voor het goede doel. (14b)
27 Het opstel werd met een onvoldoende beoordeeld. (45a)
28 De bestuurder van de auto moet blazen bij de alcoholcontrole. (30a)
29 Ik heb al meer dan honderd pagina’s van het boek gelezen. (54a)
30 De meeste scholen beginnen weer in augustus. (15a)
31 De koperen leiding is doorgeroest. (58a)
32 De postbode is vandaag later dan normaal. (29a)
33 Als je vanuit Nederland de Noordzee oversteekt kom je in Engeland. (61c)
34 Je mag rauwkost uit die schaal nemen. (15b)
35 De kinderen hangen hun tekeningen aan de muur. (45b)
36 Het hele gezelschap gaat te voet naar de plek waar de ballon opstijgt. (30b)
37 De hoofdstad van Groningen is Groningen. (61b)
38 In het oerwoud leven vaak zeldzame dieren. (15c)
39 De afkorting van met ingang van is m.i.v. .(60a)
40 Mijn vader is werkzaam in een fabriek. (19a)
41 Een medewerker van het bedrijf komt de gasmeter vervangen. (46b)
42 In het verleden beschikten we niet over elektriciteit. (30c)

Instapdictee - groep 7
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43 De voorstelling in de schouwburg begint vanavond om 8 uur. (15d)
44 In Nijmegen wordt elk jaar een vierdaagse gelopen. (61a)
45 Het personeel van het bedrijf is bijeen voor een vergadering. (46b)
46 De belangrijkste persoon op een schip is de kapitein. (16a)
47 Elk jaar ga ik voor controle naar de tandarts. (59a)
48 Sven tekent enkele figuren in zijn schrift. (46c)
49 De optocht start in het centrum van ons dorp. (18a)
50 De film wordt enkele keren onderbroken door reclame. (18b)

Instapdictee - groep 7
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Onveranderlijke woorden

  1  Na het ongeluk kwam de hulpverlening snel op gang. (9a)
  2  Wij ondertekenen het contract tegen pesten. (18b)
  3  Voor het orkest staat een dirigent. (16a)
  4  Met moeite kon ik mijn evenwicht op de balk houden. (13b)
  5  Ik lust wel vijftig procent van de taart. (18a)
  6  De trekking van de loterij begint om 21.30 uur. (14b)
  7  Als ik dorst heb, drink ik vaak limonade. (16a)
  8  Door de medewerking van mijn vader kon ik de band van mijn fiets plakken, (9a)
  9  Wij kwamen tot de conclusie dat Serge het niet gedaan kon hebben. (18b)
10  Drente is een provincie van Nederland. (18a)
11  De voetbalwedstrijd wordt rechtstreeks op de televisie uitgezonden. (13b)
12  De opleiding voor juffrouw duurt vier jaar. (14a)
13  In het magazijn lift een grote voorraad mappen. (14b)
14  De kinderen zijn bezig met de uitwerking van het thema roofdieren. (9a)
15  Het terrein is omheind met een hekwerk. (14a)
16  Elke kandidaat krijgt de gelegenheid om iets over zichzelf te vertellen. (16a)
17  Van verte ziet de berg er reusachtig uit. (13b)
18  Een boek begint vaak met een inleiding. (14a)
19  We spraken met veel waardering over de fietstocht die hij aflegde. (9a)
20  Een advocaat is iemand die zorgt voor het recht van een verdachte. (18b)
21  Een centimeter is het honderdste deel van een meter. (16a)
22  met behulp van die aanwijzing moet je de weg kunnen vinden. (14b)
23  Het concert duurt meer dan drie uur. (18a)
24  De vrienden denken aan de oprichting van een club. (13b)
25  Die fiets is eigendom van mijn broer. (14a)
 

Parkeerweekdictee 1  
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Werkwoorden

bellen    1 Ik bel naar mijn tante. (t.t.) (1)
kopen    2 Wij kopen een leren bal. (t.t.) (10)
reizen    3 De dames reizen met de bus. (t.t.) (2a)
wrijven    4 Laura wrijft door haar ogen. (t.t.) (9b)
knippen    5 Ingrid knipt de reep in stukken. (t.t.) (4)
huilen    6 Huil jij als jij je vinger hebt gestoten? (t.t.) (1)
breken    7 De vaas breekt in drie stukken. (t.t.) (6)
blazen    8 Fred blaast op zijn fluit. (t.t.) (9a)
durven    9 Durf jij de deur te openen? (t.t.) (2b)
zoeken  10 Wij zoeken de bal in de schuur. (t.t.) (10)
leren  11 De kinderen leren de getallen van buiten. (t.t.) (1)
drinken  12 Samira drinkt een glas melk. (t.t.) (6)
bakken  13 Bakken jullie vanmiddag een cake? (t.t.) (4)
lezen  14 Ik lees het boek ineens uit. (t.t.) (9a)
verhuizen  15 Morgen verhuizen wij naar een andere stad. (t.t.) (2a)
verkopen  16 De winkelier verkoopt mij een nieuwe jas. (t.t.) (10)
koken  17 Morgen kook ik een pan soep. (4)
schrijven  18 Hij schrijft zijn naam in het zand. (t.t.) (9b)
kleuren  19 Vivian kleurt de plaat. (t.t.) (1)
brengen  20 Breng jij de pan naar de keuken. (t.t.) (10)
lopen  21 Mijn vrienden lopen naar het sportveld. (t.t.) (6)
slaan  22 Jos slaat zijn broertje. (t.t.) (10)
leven  23 Een vis leeft in het water. (t.t.) (2b)
spreken  24 Ik spreek je morgen nog een keer. (6)
werken  25 Mijn ouders werken in de kantine van de sporthal. (t.t.) (4)
 

Parkeerweekdictee 1  
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Parkeerweekdictee 1 Naam

Werkwoordendictee

Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in.

bellen (t.t.) 1 Ik                                               naar mijn tante.  

kopen (t.t.) 2  Wij                                                  een leren bal.  

reizen (t.t.) 3  De dames                                                      met de bus.  

wrijven (t.t.) 4 Laura                                                        door haar ogen.  

knippen (t.t.) 5 Ingrid                                                    de reep in stukken. 

huilen (t.t.) 6                                           jij als jij je vinger hebt gestoten?  

breken (t.t.) 7  De vaas                                                      in drie stukken.  

blazen (t.t.) 8 Fred                                                        op zijn fluit.  

durven (t.t.) 9                                                        jij de deur te openen? 

zoeken (t.t.) 10 Wij                                                      de bal in de schuur. 

leren (t.t.) 11 De kinderen                                      de getallen van buiten. 

drinken (t.t.) 12 Samira                                                        een glas melk. 

bakken (t.t.) 13                                                  jullie vanmiddag een cake?  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Naam
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lezen (t.t.) 14 Ik                                                      het boek ineens uit.  

verhuizen (t.t.) 15 Morgen                                          wij naar een andere stad.  

verkopen (t.t.) 16 De winkelier                                            mij een nieuwe jas.  

koken 17 Morgen                                                     ik een pan soep.  

schrijven (t.t.) 18 Hij                                                    zijn naam in het zand.  

kleuren (t.t.) 19 Vivian                                                        de plaat.  

brengen (t.t.) 20                                                   jij de pan naar de keuken.  

lopen (t.t.) 21 Mijn vrienden                                          naar het sportveld.  

slaan (t.t.) 22 Jos                                                      zijn broertje.  

leven (t.t.) 23 Een vis                                                       in het water.  

spreken   24 Ik                                                  je morgen nog een keer.  

werken (t.t.) 25 Mijn ouders                              in de kantine van de sporthal. 

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Parkeerweekdictee 1 Naam
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Onveranderlijke woorden

  1 Een collega van mij is ziek. (18b)
  2 Alle kinderen luisteren aandachtig naar het hoorspel. (33a)
  3 Een observatie is iets wat je waarneemt. (20a)
  4 Vandaag wordt de benoeming van de commissaris verwacht. (30a)
  5 Mijn moeder drinkt altijd een kopje thee. (17a)
  6 Je moet je handtekening onder die akte zetten. (29a)
  7 Een schip kwam langszij varen. (21a)
  8 De vrienden komen regelmatig bij elkaar. (33a)
  9 Met die camera kun je een goede opname maken. (18b)
10 De gevangene wist op een slimme manier te ontsnappen. (30b)
11 Al het afval wordt in een vuilniszak gestopt. (21a)
12 De oversteekplaats is een grote verbetering voor de voetgangers. (30c)
13 Het thema voor deze periode is vervoer. (17a)
14 De geluidsoverlast levert veel ergernis voor iedereen op. (29a)
15 Mijn zus neemt vrijwillig deel aan de discussie. (33a)
16 Een spin bouwt een web. (20a)
17 De bediening van die machine is niet eenvoudig. (30a)
18 Met verbazing keken wij naar het goede spel van onze club. (30c)
19 De deuren van het theater gaan om zeven uur open. (17a)
20 Een gewest is een klein deel van een land. (30b)
21 Op het strand vind je vaak een krab. (20a)
22 Onze juf gaf mij enigszins gelijk. (21a)
23 Het is nadelig voor je dat je de tekst niet goed gelezen hebt. (33a)
24 Een componist is iemand die muziek schrijft. (18b)
25 We wachtten tevergeefs op mijn broer. (29a)

Parkeerweekdictee 2 
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Werkwoorden

bellen   1 Mijn nicht belde mij gisteren op. (1)
kleden   2 Gerrit kleedt zich altijd keurig. (t.t.) (3)
eten    3 Eet jij wel eens spaghetti? (t.t.) (8)
verven    4 De schilder verfde de deur groen. (v.t.) (2)
fietsen    5 Fiets jij nu met mij mee? (4)
heten    6 Onze juf heet alle kinderen welkom. (t.t.) (5)
raden    7 Ik raad nu al voor de vierde keer naar het getal. (t.t.) (3)
oefenen    8 Ik oefen nu de woorden nog een keer. (1)
snijden    9 Jij snijdt het vlees. (t.t.) (7)
kussen  10 Rob kuste gisteren zijn zus. (4)
vluchten  11 Ik vlucht de donkere straat in. (t.t.) (5)
vrezen  12 De man vreesde dat zijn been was gebroken. (v.t.) (2a)
smelten  13 De jongens smelten het ijs. (t.t.) (8)
roken  14 Mijn ouders roken al meer dan twee jaar niet meer. (4)
geloven  15 Geloof jij dat hij nog komt? (t.t.) (2b)
melden  16 Onze buurman meldt de brand bij de brandweer. (t.t.) (3)
vinden  17 Vinden jullie dat ook? (t.t.) (7)
huilen  18 Jeroen huilde ’s avonds altijd meer dan een uur. (v.t.) (1)
starten  19 Wij starten de motor van de auto. (t.t.) (5)
vissen  20 Jij vist meestal in het kanaal. (t.t.) (4)
voeden  21 De aap voedt haar jongen. (t.t.) (3)
rijden  22 De kinderen rijden met de bus naar de Efteling. (t.t.) (7)
grazen  23 In de wei grazen koeien. (t.t.) (2a)
fluiten  24 De jongens fluiten om het hardst.
groeten  25 Ik groet mijn oom altijd. (t.t.) (5)

Parkeerweekdictee 2 
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Parkeerweekdictee 2 

Werkwoordendictee

Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in.

bellen   1 Mijn nicht                                                  mij gisteren op.   

kleden (t.t.)   2 Gerrit                                                  zich altijd keurig.  

eten (t.t.)   3                                                  jij wel eens spaghetti?  

verven (v.t.)   4 De schilder                                                   de deur groen.  

fietsen   5                                                  jij nu met mij mee?  

heten (t.t.)   6 onze juf                                              alle kinderen welkom.  

raden (t.t.)   7 Ik                               nu al voor de vierde keer naar het getal.  

oefenen   8 Ik                                            nu de woorden nog een keer. 

snijden (t.t.)   9 Jij                                             het vlees. 

kussen 10 Rob                                               gisteren zijn zus. 

vluchten (t.t.) 11 Ik                                                  de donkere straat in.  

vrezen (v.t.) 12 De man                                         dat zijn been is gebroken.  

smelten (t.t.) 13 De jongens                                                  het ijs.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Naam
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roken 14 Mijn ouders                            al meer dan twee jaar niet meer. 

geloven (t.t.)  15                                                  jij dat hij nog komt.  

melden (t.t.) 16 Onze buurman                               de brand bij de brandweer.  

vinden (t.t.) 17                                                  jullie dat ook?  

huilen (v.t.) 18 Jeroen                                  ’s avonds altijd meer dan een uur.  

starten (t.t.) 19 Wij                                                  de motor van de auto. 

vissen (t.t.) 20 Jij                                                  meestal in het kanaal.  

voeden (t.t.) 21 De aap                                                haar jongen.  

rijden (t.t.) 22 De kinderen                                 met de bus naar de Efteling.  

grazen (t.t.) 23 In de wei                                              koeien.  

fluiten (t.t.) 24 De jongens                                              om het hardst.  

groeten (t.t.) 25 Ik                                                  mijn oom altijd.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Parkeerweekdictee 2 
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Onveranderlijke woorden

  1 Door onze straat lopen mensen in een demonstratie. (38a)
  2 Je moet het pak met voorzichtigheid openen. (35a)
  3 In de etalage liggen de producten die men verkoopt. (45b)
  4 In de koffer zit mijn bagage. (36a)
  5 Mijn vader rijdt herhaaldelijk te hard met de auto. (34a)
  6 De voorstelling in het theater was fantastisch. (37a)
  7 De keuringsdienst onderzoekt de kwaliteit van het vlees. (35b)
  8 De gemeenteraad vergadert een keer per maand. (44a)
  9 Omdat de bus om acht uur vertrekt, is het noodzakelijk op tijd te komen. (34a)
10 Karin noemde vijf argumenten om haar gelijk aan te tonen. (45b)
11 De redactie leest de artikelen voor de schoolkrant. (38b)
12 Door de lekkage zitten er kringen in het plafond. (36a)
13 Een dokter verricht een medisch onderzoek. (37a)
14 Je mag je antwoord mondeling of schriftelijk geven. (34a)
15 Vanmiddag ga ik met mijn kameraad naar het zwembad. (44a)
16 De verpleegster geeft de zieke een injectie. (38b)
17 Een kind van dertien jaar zit in de puberteit. (35b)
18 Bij een product zit meestal een blaadje met de voorschriften. (45b)
19 Mijn broer komt vermoedelijk vanavond ook. (34a)
20 Een ander woord voor verdieping is etage. (36a)
21 Naast theorie is die opleiding vooral praktisch van aard. (37a)
22 De oude vrouw leeft in eenzaamheid. (35a)
23 In de wedstrijd was sprake van weinig tegenstand. (44a)
24 Door een massage worden de spieren soepel gemaakt. (36a)
25 De koning of koningin kan gratie verlenen. (38a)
 

Parkeerweekdictee 3  
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Werkwoorden

gillen    1 Freek gilde zo hard hij kon. (v.t.) (1)
graven    2 Gerrit groef een diepe kuil. (v.t.) (9b)
verbranden    3 Verbrandde jij gisteren je hand? (8) (3)
graven    4 De kinderen graven een kuil in de tuin. (t.t.) (9b)
zuchten    5 Jij zucht van al het werk? (t.t.) (5)
stoppen    6 De auto’s stoppen voor de stopstreep. (t.t.) (4)
begrijpen    7 Ik begreep de uitleg van de som niet. (v.t.) (6)
gebeuren    8 Daar gebeurden vaak ernstige ongelukken. (v.t.) (1)
blazen    9 Jij blaast zo meteen op de trompet. (t.t.) (9a)
boksen  10 Rob bokste gisteren met zijn zus. (4)
verbazen  11 Ik verbaas mij over zijn antwoord. (t.t.) (9a)
trachten  12 De man trachtte zich achter de struiken te verbergen. (v.t.) (5)
antwoorden  13 De jongens antwoordden tegelijk op de vraag. (v.t.) (3)
duiken  14 Lisa springt in het water. (6)
geloven  15 Geloof jij dat hij nog komt? (t.t.) (2b)
praten  16 Ik praat even met mijn buurman. (t.t.) (4)
kleden  17 Femke kleedt zich altijd prachtig. (t.t.) (3)
blijven  18 Jeroen bleef gisteren meer dan een uur wachten. (9b)
dromen  19 Ik droomde vorige week over een nieuwe fiets. (1)
kruipen  20 Kroop jij vorige week weg in die buis? (6)
vissen  21 De jongens vissen elke week aan het kanaal. (4)
wijzen  22 De agent wijst ons de weg. (t.t.) (9a)
grazen  23 In de wei graasden enkele koeien. (v.t.) (2a)
kaarten  24 De ouderen kaarten in de recreatiezaal. (t.t.) (5)
bloeden  25 De duif bloedde aan een vleugel. (v.t.) (3)
 

Parkeerweekdictee 3  
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Parkeerweekdictee 3  Naam

Werkwoordendictee

Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in.

gillen (v.t.)   1 Freek                                                 zo hard hij kon.    

graven (v.t.)   2 Gerrit                                                 een diepe kuil.  

verbranden   3                                                 jij gisteren je hand?  

graven (t.t.)   4 De kinderen                                             een kuil in de tuin.  

zuchten (t.t.)   5 Jij                                                 van al het werk?  

stoppen (t.t.)   6 De auto’s                                                voor de stopstreep.  

begrijpen (v.t.)   7 Ik                                                de uitleg van de som niet.  

gebeuren (v.t.)   8 Daar                                             vaak ernstige ongelukken.  

blazen (t.t.)   9 Jij                                                zo meteen op de trompet.  

boksen 10 Rob                                                 gisteren met zijn zus.  

verbazen (t.t.) 11 Ik                                                 mij over zijn antwoord.  

trachten (v.t.) 12 De man                            zich achter de struiken te verbergen.   

antwoorden (v.t.) 13 De jongens                                            tegelijk op de vraag.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Naam
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duiken 14 Lisa                                                 in het water.  

geloven (t.t.) 15                                                 jij dat hij nog komt.  

praten (t.t.) 16 Ik                                                 even met mijn buurman.  

kleden (t.t.) 17 Femke                                                 zich altijd prachtig.  

blijven 18 Jeroen                              gisteren meer dan een uur wachten.  

dromen 19 Ik                                       vorige week over een nieuwe fiets.  

kruipen 20                                              jij vorige week weg in die buis.  

vissen 21 De jongens                                      elke week aan het kanaal.  

wijzen (t.t.) 22 De agent                                                 ons de weg.  

grazen (v.t.) 23 In de wei                                                 enkele koeien.  

kaarten (t.t.) 24 De ouderen                                             in de recreatiezaal.  

bloeden (v.t.) 25 De duif                                                 aan een vleugel.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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Onveranderlijke woorden

  1 Ik heb het cadeau speciaal voor jou gekocht. (40a)
  2 Vera kan die begrippen niet uitleggen. (47b)
  3 In de meeste bieren zit alcohol. (46b)
  4 In mijn herinnering ben ik daar niet geweest. (47a)
  5 Kun jij de hoofdsteden van België en Duitsland noemen? (46c)
  6 De diploma’s worden aan de geslaagden uitgereikt. (54a)
  7 Wie kan de linialen uitdelen? (40b)
  8 Onze kennissen zijn voor het feest uitgenodigd. (47b)
  9 Een kolonel is iemand die in het leger dient. (46b)
10 Inmiddels hebben wij de tekening weer veranderd. (47a)
11 Een lever, maag en nieren zijn organen. (46b)
12 Dat onderwerp is nu actueel op de televisie. (40e)
13 In de wei lopen drie pony’s. (54a)
14 De leraressen van school hebben een vergadering. (47b)
15 In welk doosje bewaar jij je sieraden? (46c)
16 Nederland is geen republiek maar een koninkrijk. (46b)
17 De treinstellen zijn via een koppeling met elkaar verbonden. (47a)
18 Ook schepen kunnen raketten afvuren. (47b)
19 Van welke persoon zijn die uitspraken? (46c)
20 Je mag de eventuele berekening bij die som ook inleveren. (40f)
21 De taxi’s wachten op hun standplaats. (54a)
22 Het resultaat van veel oefenen is dat je de som kunt oplossen. (46b)
23 Bij het werk heb je de beschikking over een computer. (47a)
24 Van welk materiaal is de bank gemaakt? (40a)
25 In de wei van de kinderboerderij lopen zebra’s. (54a)
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Werkwoorden

beginnen    1 De jongen begint met de afwas. (t.t.) (6)
zoeken    2 Gisteren zochten wij naar de hond. (10)
bijten    3 De hond beet mij gisteren in mijn been. (8)
vinden    4 Vind jij dat een goed idee? (t.t.) (7)
klimmen    5 De apen klimmen in de bomen. (t.t.) (6)
blazen    6 Erica blaast op haar fluit. (t.t.) (9a)
zien    7 Ik zag hem niet aankomen. (v.t.) (10)
eten    8 Vandaag eten wij stokbrood met kaas. (8)
staan    9 De boodschappen staan in de hal. (t.t.) (10)
zenden  10 Gisteren zond ik jou een boodschap. (7)
jagen  11 De hond jaagt achter de kat. (t.t.) (6)
genezen  12 De wonden genazen slecht. (v.t.) (9a)
fluiten  13 Jij fluit altijd zo hard. (t.t.) (8)
snijden  14 Jeroen snijdt het vlees in stukken. (t.t.) (7)
geven  15 Omur geeft mij een briefje. (t.t.) (9b)
denken  16 Gisteren dacht ik daar niet aan. (10)
lopen  17 Vorige week liepen er schapen in de wei. (6)
drijven  18 In het water drijft hout. (t.t.) (9b)
rijden  19 Mijn grootvader rijdt nog auto. (7)
schrijven  20 Gisteren schreven wij jou een brief. (9b)
smelten  21 De sneeuw smelt door de zon. (t.t.) (8)
vallen  22 Mijn broer viel vorige week in het water. (6)
brengen  23 Opa bracht een cadeautje mee. (v.t.) (10)
zitten  24 In het vliegtuig zaten wel honderd mensen. (v.t.) (8)
glijden  25 De kinderen glijden naar beneden. (t.t.) (7)
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Parkeerweekdictee 4  Naam

Werkwoordendictee

Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in.

beginnen (t.t.)   1 De jongen                                                 met de afwas.  

zoeken   2 Gisteren                                                 wij naar de hond.  

bijten   3 De hond                                        mij gisteren in mijn been.  

vinden (t.t.)   4                                                 jij dat een goed idee?  

klimmen (t.t.)   5 De apen                                                 in de bomen.  

blazen (t.t.)   6 Erica                                                 op haar fluit.  

zien (v.t.)   7 Ik                                                 hem niet aankomen.  

eten   8 Vandaag                                           wij stokbrood met kaas.  

staan (t.t.)   9 De boodschappen                                                 in de hal.  

zenden 10 Gisteren                                             ik jou een boodschap. 

jagen (t.t.) 11 De hond                                                 achter de kat.  

genezen (v.t.) 12 De wonden                                                 slecht.  

fluiten (t.t.) 13 Jij                                                 altijd zo hard.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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snijden (t.t.) 14 Jeroen                                                 het vlees in stukken.  

geven (t.t.) 15 Omur                                                 mij een briefje. 

denken 16 Gisteren                                                 ik daar niet aan.  

lopen 17 Vorige week                                          er schapen in de wei.  

drijven (t.t.) 18 In het water                                                 hout.  

rijden 19 Mijn grootvader                                                 nog auto.  

schrijven 20 Gisteren                                                 wij jou een brief.  

smelten (t.t.) 21 De sneeuw                                                 door de zon.  

vallen 22 Mijn broer                                       vorige week in het water.  

brengen (v.t.) 23 Opa                                                 een cadeautje mee.  

zitten (v.t.) 24 In het vliegtuig                                      wel honderd mensen.  

glijden (t.t.) 25 De kinderen                                                 naar beneden.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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Onveranderlijke woorden

  1 Sandy heeft haar beide knieën gestoten. (56b)
  2 Die zilveren ketting wil ik kopen. (58a)
  3 In het water drijven grote hoeveelheden hout. (55a)
  4 De postbode stopt de brieven in de brievenbus. (59b)
  5 De afkorting van circa is ca..(60a)
  6 In die blikken zitten verschillende soorten oliën. (56a)
  7 Je moet de kartonnen dozen niet zo hoog stapelen. (58a)
  8 Berlijn is de hoofdstad van Duitsland. (61a)
  9 In het kippenhok zitten wel tienduizend kippen. (59b)
10 Als het stormt kunnen kleine schepen in moeilijkheden komen. (55a)
11 Door de maneschijn zie je vaag de bossen. (59c)
12 Wie heeft er ideeën voor het schoolreisje? (56c)
13 De afkorting van namelijk is nl..
14 Dat zijden jurkje is mooi om te zien. (58a)
15 Je moet je handen wassen tegen bacteriën. (55a)
16 Door de zonnebril kan ik je ogen niet zien. (59c)
17 De betekenis van een woord kun je opzoeken in een woordenboek. (59b)
18 In het bos lopen vier reeën. (56c)
19 De vrouw heeft de Spaanse nationaliteit. (61f)
20 Het is niet bekend onder welke omstandigheden het ongeluk is gebeurd. (55a)
21 Het bronzen beeld wordt op een verhoging geplaatst. (58a)
22 Je moet je elleboog buigen. (59c)
23 De afkorting van naar aanleiding van is n.a.v.. (60a)
24 Het eten wordt omgezet in calorieën. (56b)
25 België ligt ten zuiden van Nederland. (61c)

Opmerking: De kinderen moeten zelf de afkorting bedenken en opschrijven.
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Werkwoorden

gooien    1 Adrie gooit de bal in het water. (t.t.) (1)
buigen    2 Gisteren bogen wij de staaf ijzer. (6)
branden    3 Het vuur brandde meer dan een uur. (v.t.) (3)
ontbijten    4 Ontbijt jij voor je naar school gaat? (t.t.) (8)
verhuizen    5 De apen worden verhuisd naar een ander hok. (2a)
verwachten    6 Anneloes verwacht haar eerste baby. (t.t.) (5)
snijden    7 Ik sneed in mijn vinger. (v.t.) (7)
beloven    8 Vandaag belooft hij weer om te komen. (2b)
verwijzen    9 De agent verwees mij naar het politiebureau. (v.t.) (9a)
lachen  10 Gisteren lachten wij hard om die grap. (4)
verliezen  11 De postbodes verloren vorige week twee pakjes. (10)
rekenen  12 Ik heb meer dan een uur gerekend.(1)
spuiten  13 Spoot jij hem nat? (v.t.) (8)
posten  14 Jeroen heeft de brief gepost. (5)
redden  15 De man redde eergisteren het kind uit het water. (3)
glanzen  16 Het glas glanst in het zonlicht. (t.t.) (2a)
schrijven  17 Vorige week schreven wij een opstel over de vakantie. (9a)
verdwijnen  18 De dief verdwijnt snel in de donkere steeg. (t.t.) (6)
berichten  19 De radio berichtte gisteren over het ongeluk. (5)
zweven  20 De parachutespringer zweeft door de lucht. (t.t.) (2b)
verbinden  21 De verpleegster verbond de wond. (v.t.) (7)
blozen  22 Mijn broer bloosde toen ik dat vertelde. (2a)
snoepen  23 Leanne snoept vaak stiekem. (t.t.) (4)
bedenken  24 De jongens bedachten snel een smoesje. (v.t.) (10)
verkleden  25 De kinderen verkleden zich voor het sporten. (t.t.) (3)
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Parkeerweekdictee 5 

Werkwoordendictee

Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in.

gooien (t.t.)   1 Adrie                                                 de bal in het water.  

buigen   2 Gisteren                                                 wij de staaf ijzer. 

branden (v.t.)   3 Het vuur                                                  meer dan een uur.  

ontbijten (t.t.)   4                                                 jij voor je naar school gaat?  

verhuizen   5 De apen worden                                      naar een ander hok.  

verwachten (t.t.)   6 Anneloes                                                 haar eerste baby.  

snijden (v.t.)   7 Ik                                                 in mijn vinger. 

beloven   8 Vandaag                                             hij weer om te komen. 

verwijzen (v.t.)   9 De agent                                        mij naar het politiebureau.  

lachen 10 Gisteren                                               wij hard om die grap.  

verliezen 11 De postbodes                                    vorige week twee pakjes.  

rekenen 12 Ik heb meer dan een uur                                                  .

spuiten (v.t.) 13                                                 jij hem nat.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Naam



 Taal actief  Groep 7  Bijzondere dictees © Malmberg ’s-Hertogenbosch 24

posten 14 Jeroen heeft de brief                                                  .

redden 15 De man                               eergisteren het kind uit het water.  

glanzen (t.t.) 16 Het glas                                                 in het zonlicht. 

schrijven 17 Vorige week                             wij een opstel over de vakantie.  

verdwijnen (t.t.) 18 De dief                                            snel in de donkere steeg.  

berichten 19 De radio                                        gisteren over het ongeluk.  

zweven (t.t.) 20 De parachutespringer                                       door de lucht.  

verbinden (v.t.) 21 De verpleegster                                                 de wond.  

blozen 22 Mijn broer                                              toen ik dat vertelde.  

snoepen (t.t.) 23 Leanne                                                 vaak stiekem.  

bedenken (v.t.) 24 De jongens                                                snel een smoesje.  

verkleden (t.t.) 25 De kinderen                                         zich voor het sporten. 

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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Onveranderlijke woorden

  1 De woorden wit en zwart vormen een tegenstelling. (9a)
  2 De agent heeft vandaag vier processen verbaal opgemaakt. (47b)
  3 Een koning spreek je aan met majesteit. (35a)
  4 De kinderen nemen hun agenda’s op de bank. (54a)
  5 Als je wilt, kun je daar meer informatie krijgen. (38a)
  6 Uit verlegenheid durft Esma de vraag niet te stellen. (35a)
  7 Je hebt twee mogelijkheden om thuis te komen. (55a)
  8 Zijn functie is chauffeur. (38b)
  9 Het slachtoffer van het ongeluk is naar het ziekenhuis gebracht. (13b)
10 Vroeger had Nederland meerdere koloniën. (56a)
11 Denemarken ligt noordelijk van Nederland. (34a)
12 Een mannelijke inwoner van Frankrijk is een Fransman. (61d)
13 In de etalage staan verschillende poppen. (36a)
14 Als je ver kunt kijken, zie je de horizon. (16a)
15 In Nederland hebben wij een minister van onderwijs. (16a)
16 De rechercheur verricht een technisch onderzoek. (37a)
17 Wij gaan met zijn drieën een kopje thee drinken. (56b)
18 Kirsa was volledig overstuur na het zien van de film. (33a)
19 Met veel voldoening kijken wij terug op het feest. (9a)
20 Je spreekt dat woord beschaafd uit. (44a)
21 Vandaag is de dokter telefonisch bereikbaar. (14a)
22 Die vrouw heeft de Zweedse nationaliteit. (61f)
23 Amerika heeft al veel presidenten gehad. (45b)
24 Joan komt ongetwijfeld weer te laat. (14b)
25 De gemeente verstrekt de vergunning voor het bouwen van een huis. (30c)
26 Die man is van middelbare leeftijd. (47a)
27 Een decimeter is het tiende deel van een meter. (18a)
28 Hoeveel zeeën kun jij opnoemen? (56c)
29 Met de liniaal kun je de maat nemen. (40a)
30 Als je iemand waardeert, toon je respect voor hem. (18b)
31 De afkorting van zo goed als nieuw is z.g.a.n. .(60a) *
32 Wij praten onder het genot van een kopje koffie. (30b)
33 De koper ondertekent de overeenkomst. (46b)
34 Onze methode voor taal is Taal actief. (17a)
35 De winnaar krijgt een speciale behandeling. (40b)
36 De metalen buis wordt gebruikt voor het maken van het apparaat. (58a)
37 Je kunt eventueel nog vrij vragen om op vakantie te gaan. (40e)
38 De trainer bespreekt de tactiek met het elftal. (18b)
39 Op de paardenmarkt staan honderden paarden. (59b)
40 De patiënt is na de operatie weer bij bewustzijn. (30a)
41 Karlijn heeft last van hoogtevrees. (59c)
42 Ben jij lid van een club? (20a)
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43 De hoofdstad van België is Brussel. (61a)
44 In de doos zitten tien sigaren. (46c)
45 Het is geenszins duidelijk wie het ongeluk heeft veroorzaakt. (21a)
46 Frida maakt een aantekening in haar agenda. (46b)
47 Ik luister naar het actuele weerbericht. (40f)
48 Kun je mij die berekening uitleggen? (46b)
49 Die vrouw is al vijf jaar weduwe. (29a)
50 Jelle doet zijn horloge af. (36a)

* De kinderen bedenken zelf de afkorting en schrijven deze op.

 
Werkwoorden

fluisteren    1 Bernard fluistert zachtjes tegen mij. (t.t.) (1)
klimmen    2 Gisteren klommen wij in die hoge boom. (6)
verwonden    3 De jongen verwondde zich aan het ijzeren hek. (v.t.) (3)
vergeten    4 Vergeet jij niet naar school te gaan? (t.t.) (8)
verwaarlozen    5 De schapen zijn door de eigenaar verwaarloosd. (2a)
zuchten    6 Anneloes zucht een paar keer diep. (t.t.) (5)
schelden    7 Frenk schold gisteren tegen Marcel. (v.t.) (7)
handhaven    8 De koper handhaaft zijn bod op het huis. (t.t.) (2b)
schuiven    9 De agent schuift de plank naar mij. (t.t.) (9a)
haken  10 Gisteren haakten wij een lapje. (4)
moeten  11 De postbodes moesten vorige week overwerken. (10)
trouwen  12 Mijn zus is vorige week getrouwd. (1)
smelten  13 Het ijsje smolt in mijn handen. (v.t.) (8)
haasten  14 Leanne heeft zich erg gehaast. (5)
laden  15 De man heeft de wagen geladen. (3)
vrezen  16 Hij vreest het klimrek. (t.t.) (2a)
blijven  17 Vorige week bleven wij op hem wachten. (9a)
drinken  18 De kinderen dronken snel hun glas leeg. (v.t.) (6)
vergroten  19 De wielrenner vergroot zijn voorsprong op het peloton. (t.t.)
leven  20 De apen leefden tien jaar in de dierentuin. (v.t.) (2b)
vinden  21 De verpleegster vond een gouden ring. (v.t.) (7)
niezen  22 Mijn broer niest al voor de derde keer. (t.t.) (2a)
kussen  23 Virginia kust haar oma. (t.t.) (4)
verzoeken  24 De meneer verzocht ons om weg te gaan. (v.t.) (10)
besteden  25 De kinderen hebben veel geld aan drank besteed. (3) 
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Algemeen controledictee groep 7

Werkwoordendictee

Vul in elke zin de juiste vorm van het werkwoord in.

fluisteren (t.t.)   1 Bernard                                              zachtjes tegen mij.  

klimmen   2 Gisteren                                             wij in die hoge boom. 

verwonden (v.t.)   3 De jongen                                        zich aan het ijzeren hek. 

vergeten (t.t.)   4                                               jij niet naar school te gaan?  

verwaarlozen   5 De schapen zijn door de eigenaar                                         .

zuchten (t.t.)   6 Anneloes                                               een paar keer diep.  

schelden (v.t.)   7 Frenk .                                              gisteren tegen Marcel. 

handhaven (v.t.)   8 De koper                                               zijn bod op het huis.  

schuiven (t.t.)   9 De agent                                               de plank naar mij.  

haken 10 Gisteren                                               wij een lapje.  

moeten 11 De postbodes                                   vorige week overwerken.  

trouwen 12 Mijn zus is vorige week                                               .

smelten (v.t.) 13 Het ijsje                                               in mijn handen.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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haasten 14 Leanne heeft zich erg                                                .

laden 15 De man heeft de wagen                                               . 

vrezen (t.t.) 16 Hij                                               het klimrek. 

blijven 17 Vorige week                                          wij op hem wachten.  

drinken (v.t.) 18 De kinderen                                             snel hun glas leeg.  

vergroten (t.t.) 19 De wielrenner                           zijn voorsprong op het peloton. 

leven (v.t.) 20 De apen                                          tien jaar in de dierentuin.  

vinden (v.t.) 21 De verpleegster                                           een gouden ring.  

niezen (t.t.) 22 Mijn broer                                           al voor de derde keer.  

kussen (t.t.) 23 Virginia                                               haar oma.  

verzoeken (v.t.) 24 De meneer                                           ons om weg te gaan.  

besteden 25 De kinderen hebben veel geld aan drank                               .  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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