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Onveranderlijke woorden

  1 Wij verlenen onze medewerking aan het toneelstuk. (9a)
  2 Je mag een aantekening maken tijdens het gesprek. (46b)
  3 Ken jij de actuele stand van het water in de rivier? (40f)
  4 De postbode stopt de brieven in de brievenbus. (59b)
  5 Mijn broer komt eventueel ook op bezoek. (40e)
  6 Die vrouw heeft de Zweedse nationaliteit. (61f)
  7 De kinderen kijken naar een rechtstreeks verslag van de vulkaanuitbarsting. (13b)
  8 Je mag de berekening in het klad maken. (46b)
  9 De sociale voorzieningen in Nederland zijn goed. (40a)
10 Mijn moeder zet haar zonnebril op. (59c)
11 In Nederland kennen we een minister van onderwijs. (16a)
12 Fatima kent de hoofdsteden van de landen van Europa. (46c)
13 Met een liniaal meet je de lengte van iets. (40a)
14 In het doosje ligt een zilveren ketting. (58a)
15 Vooraf moet je de voorschriften goed lezen. (45b)
16 Het boek staat bij de rubriek informatieve boeken. (46b)
17 Heb je de inleiding van het boek al gelezen? (14a)
18 In mijn herinnering ben ik daar nooit geweest. (47a)
19 Er ligt nog meer voorraad in het magazijn. (14b)
20 Mijn favoriete popgroep geeft een concert. (18a)
21 Dion zegt dat het gelezen verhaal spannend was. (44a)
22 Juf vertelde dat wij fantastisch gewerkt hebben. (37a)
23 In het bos lopen enkele reeën. (56c)
24 De trainer bespreekt de tactiek met de spelers. (18b)
25 Op het terras van het café zitten enkele gezelschappen. (47b)
26 Een spin bouwt een web. (20a)
27 De afkorting van zo goed als nieuw is z.g.a.n..(60a) *
28 Door de lekkage is het tapijt nat geworden. (36a)
29 Berlijn werd vroeger in tweeën gedeeld door de Berlijnse muur. (61e)
30 Een kleine boot komt langszij gevaren. (21a)
31 De kinderen noteren het huiswerk in hun agenda’s. (54a)
32 De verpleegster geeft de zieke een injectie. (38b)
33 De kartonnen dozen worden in de wagen geladen. (58a)
34 De herhaalde ruzie leidt tot ergernis bij veel kinderen. (29a)
35 Kun jij een definitie van het woord geven? (38a)
36 Er zijn drie mogelijkheden om tot de juiste oplossing te komen. (55a)
37 Na de operatie komt het kind weer bij bewustzijn. (30a)
38 Een Fransman is een mannelijke inwoner van Frankrijk. (61d)
39 De winkel staat bekend om de kwaliteit van de schoenen. (35b)
40 In bedorven voedsel zitten veel bacteriën. (56a)
41 De gevangene zit de laatste dag van zijn straf uit. (30b)
42 Erik spuwt de kersenpit uit. (59b)

Instapdictee groep 8
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43 De hoofdstad van België is Brussel. (61b)
44 Na de verbetering van de fout had het meisje alle sommen goed. (30c)
45 De vorm van Italië lijkt op een laars. (61c)
46 Uit eenzaamheid belt mijn vader mij op. (35a)
47 Alle kinderen luisteren aandachtig naar het voorgelezen verhaal. (33a)
48 Anky zit boordevol nieuwe ideeën. (59c)
49 De zusjes gaan met z’n drieën naar het feest. (56b)
50 Frits moet vermoedelijk geopereerd worden. (34a)

* Bij zin 27 bedenken de kinderen zelf de afkorting en schrijven deze op.

Werkwoorden

bestuderen    1 Japie bestudeert de plaatjes in zijn boek. (t.t.) (1)
verbazen    2 Het verbaasde ons dat zij te laat kwamen. (v.t.) (2a)
geloven    3 We geloofden haar toen ze ons het nieuws vertelde. (2b)
beantwoorden    4 De leerlingen beantwoordden de vragen. (v.t.) (3)
glimlachen    5 De ober glimlachte vriendelijk tegen me. (v.t.) (4)
verwachten    6 Het KNMI verwacht voor morgen goed weer. (t.t.) (5)
ontvangen    7 Je brief is gisteren ontvangen. (6)
bestrijden    8 De doktoren bestreden het virus. (v.t.) (7)
genieten    9 De kijkers genoten van de film. (v.t.) (8)
genezen  10 De zieke genas snel van de ziekte. (v.t.) (9a)
verschuiven  11 De dammer verschoof zijn damsteen twee plaatsen. (v.t.) (9b)
houden  12 Mijn ouders houden veel van elkaar. (t.t.) (10)
mogen  13 Jullie mochten naar buiten gaan bij mooi weer. (v.t.) (10)
begraven  14 De jongen begraaft de vogel in een kuiltje. (t.t.) (9b)
verkiezen  15 De buurvrouw is tot lid van de gemeenteraad verkozen. (9a)
ontbijten  16 De meeste kinderen hebben vanmorgen ontbeten. (8)
verbinden  17 De verpleegster verbond de wond aan de arm. (v.t.) (7)
gebieden  18 De sergeant gebiedt de soldaten te gaan liggen. (t.t.) (7)
zwemmen  19 De zwemsters zwemmen naar de overkant. (t.t.) (6)
begroeten  20 De gastheer begroette de gasten in het hotel. (v.t.) (5)
schoppen  21 De voetballers schoppen hard tegen de bal. (t.t.) (4)
verbranden  22 De stoker had zijn vingers verbrand. (3)
proeven  23 De kok proeft van de soep. (t.t.) (2b)
glanzen  24 De sterren glanzen in de lucht. (t.t.) (2a)
mopperen  25 De kinderen hebben over de vakantie gemopperd. (1)

Instapdictee groep 8
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Instapdictee groep 8

Werkwoordendictee

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

bestuderen (t.t.)    1 Japie                                           de plaatjes in zijn boek.  

verbazen (v.t.)    2 Het                                        ons dat zij te laat kwamen.  

geloven    3 We                           haar toen ze ons het nieuws vertelde.

beantwoorden (v.t.)    4 De leerlingen                                               de vragen.  

glimlachen (v.t.)     5 De ober                                          vriendelijk tegen me.  

verwachten (t.t.)     6 Het KNMI                                  voor morgen goed weer.  

ontvangen    7 Je brief is gisteren                                              .

bestrijden (v.t.)     8 De doktoren                                               het virus.  

genieten (v.t.)     9 De kijkers                                               van de film.  

genezen (v.t.)  10 De zieke                                             snel van de ziekte. 

verschuiven (v.t.)  11 De dammer                           zijn damsteen twee plaatsen.   

houden (t.t.)  12 Mijn ouders                                            veel van elkaar.  

mogen (v.t.)  13 Jullie                                naar buiten gaan bij mooi weer.   

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

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Naam
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begraven (t.t.)  14 De jongen                                     de vogel in een kuiltje.  

verkiezen  15 De buurvrouw is tot lid van de gemeenteraad                    . 

ontbijten  16 De meeste kinderen hebben vanmorgen                           .

verbinden (v.t.)  17 De verpleegster                                de wond aan de arm.  

gebieden (t.t.)  18 De sergeant                             de soldaten te gaan liggen.  

zwemmen (t.t.)  19 De zwemsters                                       naar de overkant.   

begroeten (v.t.)  20 De gastheer                                   de gasten in het hotel.  

schoppen (t.t.)  21 De voetballers                                     hard tegen de bal.  

verbranden  22 De stoker had zijn vingers                                             .

proeven (t.t.)  23 De kok                                               van de soep.  

glanzen (t.t.)  24 De sterren                                              in de lucht.  

mopperen  25 De kinderen hebben over de vakantie                               .

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

  1 De onderneming heeft dit jaar een kleine winst gemaakt. (9a)
  2 Wij hebben hem recent nog bezocht. (18a)
  3 De duif heeft een kleine afwijking aan haar vleugel. (14b)
  4 In de auto gaat meer dan vijftig liter benzine. (16a)
  5 In de auto zitten de kinderen meestal achterin. (13b)
  6 De thermometer geeft vijftien graden aan. (17a)
  7 Mijn zus was bang na een bedreiging door een vreemde jongen. (14a)
  8 Je mag de oefening op de computer maken. (18b)
  9 Door de langdurige ruzie is er sprake van een crisis. (16a)
10 Via een ingewikkelde redenering kwam de jongen tot de oplossing. (9a)
11 De tweeling toont een grote gelijkenis. (14b)
12 De procedure voor het kiezen van een burgemeester duurt een half jaar. (18a)
13 Ken jij het onderscheid tussen een boom en een struik? (14a)
14 Een marathon is meer dan tweeënveertig kilometer lang. (17a)
15 De luchthaven is vanaf 6 uur ’s morgens geopend. (13b)
16 Uit welk boek heb je dat citaat gehaald? (18a)
17 Na de wedstrijd gaan de spelers naar de kantine. (16a)
18 De samenwerking tussen de meisjes verliep voorspoedig. (9a)
19 Heb je het antwoord correct? (18b)
20 In een apotheek haal je medicijnen. (17a)
21 Het waterpeil in de rivier zakt door de droogte. (14a)
22 Een cipier is een bewaarder in de gevangenis. (18a)
23 Mariël reageerde opgelucht na de gunstige afloop. (13b)
24 Weet jij de postcode van thuis? (18b)
25 Opeens kwam de jongen vanachter een struik tevoorschijn. (14b)

Parkeerweekdictee 1  
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Werkwoorden

aanmoedigen    1 Het publiek moedigt de spelers aan (t.t.) (1)
omhelzen    2 Het verliefde paar omhelsde elkaar teder. (v.t.) (2a)
handhaven    3 De politie handhaaft de orde in stad en land. (t.t.) (2b)
besteden    4 De kunstenares besteedt veel tijd aan haar beeld. (t.t.) (3)
mislukken    5 Van de mislukte proef hebben we toch nog iets geleerd. (4)
begroeten    6 De spelers werden met gejuich begroet. (5)
haten    7 Ik haat mensen die alleen aan zichzelf denken. (t.t.) (5)
onderstrepen    8 De kinderen onderstrepen de fouten in het dictee. (t.t.) (4)
raden    9 De kleuters raadden een getal onder de tien. (v.t.) (3)
overleven  10 De oude grijsaard heeft zijn kinderen overleefd. (2b)
grazen  11 De koeien grazen in de wei. (t.t.) (2a)
accepteren  12 De mevrouw accepteerde het excuus. (v.t.) (1)
concluderen  13 De onderzoekers concludeerden dat de aarde warmer wordt. (v.t.) (1)
lozen  14 De fabriek heeft het afval in een grote ton geloosd. (2a)
turven  15 De geturfde dieren zijn vannacht de weg overgestoken. (2b)
verleiden  16 De verkoper verleidde de klant met mooi beloftes. (v.t.) (3)
ontsnappen  17 Drie gevangenen ontsnapten uit de gevangenis. (v.t.) (4)
vergroten  18 De fotograaf heeft de vergrote foto ingelijst. (5)
verrichten  19 De verrichte werkzaamheden wekken grote indruk op. (5)
beslissen  20 De meerderheid besliste anders dan het voorstel. (v.t.) (4)
voeden  21 De verzorgers voeden de dieren in de dierentuin. (t.t.) (3)
veroorloven  22 We veroorloven ons deze uitgave. (t.t.) (2b)
verhuizen  23 De buren verhuisden vorig jaar naar een ander land. (2a)
illustreren  24 Het rijk geïllustreerde boek ziet er mooi uit. (1)
wenden  25 De stuurman heeft het roer van het schip gewend. (3)

Parkeerweekdictee 1  
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Parkeerweekdictee 1  

Werkwoordendictee

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

aanmoedigen (t.t.)   1 Het publiek                          de spelers                          .

omhelzen (v.t.)   2 Het verliefde paar                                                elkaar teder.  

handhaven (t.t.)   3 De politie                                           de orde in stad en land.  

besteden (t.t.)   4 De kunstenares                                     veel tijd aan haar beeld.  

mislukken   5 Van de                           proef hebben we toch nog iets geleerd.

begroeten   6 De spelers werden met gejuich                                             .

haten (t.t.)    7 Ik                                 mensen die alleen aan zichzelf denken.  

onderstrepen (t.t.)   8 De kinderen                                   de fouten in het dictee.  

raden (v.t.)   9 De kleuters                                          een getal onder de tien.  

overleven 10 De oude grijsaard heeft zijn kinderen                                       .

grazen (t.t.) 11 De koeien                                               in de wei.  

accepteren (v.t.) 12 De mevrouw                                               het excuus.  

concluderen (v.t.) 13 De onderzoekers                             dat de aarde warmer wordt.  

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

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Naam
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lozen 14 De fabriek heeft het afval in een grote ton                               .

turven 15 De                            dieren zijn vannacht de weg overgestoken.

verleiden (v.t.) 16 De verkoper                                      de klant met mooi beloftes.  

ontsnappen (v.t.) 17 Drie gevangenen                                            uit de gevangenis.  

vergroten 18 De fotograaf heeft de                                           foto ingelijst.

verrichten 19 De                               werkzaamheden wekken grote indruk op.

beslissen (v.t.) 20 De meerderheid                                   anders dan het voorstel.  

voeden (t.t.) 21 De verzorgers                                  de dieren in de dierentuin.  

veroorloven (t.t.) 22 We                                               ons deze uitgave.  

verhuizen 23 De buren                                    vorig jaar naar een ander land.

illustreren 24 Het rijk                                               boek ziet er mooi uit.

wenden 25 De stuurman heeft het roer van het schip                                 .

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

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Parkeerweekdictee 1  
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Onveranderlijke woorden

  1 De cafés worden om twee uur gesloten. (24a)
  2 Onze caravan staat op de camping. (28a)
  3 De baby van mijn tante is drie weken oud. (22a)
  4 Op de kamer staan vier bureaus. (27a)
  5 De machine wordt uitgeprobeerd. (25a)
  6 Aan het eind van de opleiding leg je een examen af. (23a)
  7 Je moet je horloge naar de juwelier brengen ter reparatie. (29a)
  8 ’s Morgens neem ik altijd een douche. (26a)
  9 Als hobby verzamel ik allerlei modellen van vliegtuigen. (22a)
10 De scheidsrechter keurt de goal goed. (28a)
11 Een coupé is een deel van een trein. (24a)
12 Je mag het cadeau meteen uitpakken. (27a)
13 Door de explosie werden de stenen wel twintig meter weggeslingerd. (23a)
14 Mijn vader verzet het meubel naar een andere hoek. (29a)
15 Een journalist is iemand die nieuws verzamelt. (26a)
16 De jury overlegt over het aantal te geven punten. (22a)
17 De middag aan het strand verliep volgens planning. (28a)
18 Mijn moeder geeft mij een reep chocola. (25a)
19 Onze juf is uitermate tevreden over de inzet van de kinderen. (29a)
20 De lege flessen gaan retour naar de winkel. (26a)
21 De uitvoer naar het buitenland noemen we export. (23a)
22 Elk kind in onze klas heeft een voldoende leesniveau. (27a)
23 In het weekend komt een logé op bezoek. (24a)
24 Het hele team zette zich voor honderd procent in. (28a)
25 De chirurg voert de operatie uit. (25a)

Parkeerweekdictee 2  
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Werkwoorden

aantrekken    1 Elke morgen trek ik mijn kleren aan (t.t.) (6)
betreden    2 De meisjes betraden het verboden terrein. (v.t.) (7)
besluiten    3 De leerkrachten besluiten om binnen te blijven. (t.t.) (8)
bewijzen    4 De advocaat bewijst de onschuld van de verdachte. (t.t.) (9a)
achterblijven    5 In de achtergebleven gebieden is veel hulp nodig. (9b)
bezoeken    6 Dit weekend hebben we een museum bezocht. (10)
binnenkomen    7 De binnengekomen post wordt meteen gelezen. (10)
doorgeven    8 De estafettelopers geven het stokje door. (t.t.) (9b)
genezen    9 Zijn been genas voorspoedig. (v.t.) (9a)
genieten  10 De kleuters genoten van het voorlezen. (v.t.) (8)
overschrijden  11 De auto overschreed de maximum snelheid. (v.t.) (7)
deelnemen  12 We namen deel aan de optocht. (t.t.) (6)
onderbreken  13 De film werd onderbroken voor reclame. (6)
plaatsvinden  14 Waar vindt de ontmoeting plaats? (t.t.) (7)
opeten  15 De dieren hebben alles opgegeten. (8)
opblazen  16 De jongens bliezen hun luchtkussens op. (v.t.) (9a)
opschrijven  17 De kinderen schreven het woord op. (v.t.) (9b)
doorgaan  18 We gaan door tot het doel is bereikt. (10)
onthouden  19 Onze meneer onthield zich van stemming. (v.t.) (10)
overdrijven  20 De opschepper overdrijft in zijn verhaal. (t.t.) (9b)
voorlezen  21 Juf heeft een spannend verhaal voorgelezen. (9a)
verlaten  22 De leerlingen verlaten het lokaal. (t.t.) (8)
uitschelden  23 De buurvrouw schold de oplichter uit. (v.t.) (7)
verdrinken  24 In Zeeland ligt het verdronken land van Saeftinge. (6)
verbieden  25 Afvalterrein is verboden toegang voor onbevoegden. (7)

Parkeerweekdictee 2  
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Parkeerweekdictee 2  

Werkwoordendictee

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

aantrekken (t.t.)   1 Elke morgen                            ik mijn kleren                        . 

betreden (v.t.)   2 De meisjes                                                het verboden terrein.  

besluiten (t.t.)   3 De leerkrachten                                      om binnen te blijven.  

bewijzen (t.t.)   4 De advocaat                               de onschuld van de verdachte.  

achterblijven   5 In de                                             gebieden is veel hulp nodig.

bezoeken   6 Dit weekend hebben we een museum                                              .

binnenkomen   7 De                                               post wordt meteen gelezen.

doorgeven (t.t.)   8 De estafettelopers                         het stokje                         .

genezen (v.t.)   9 Zijn been                                               voorspoedig. 

genieten (v.t.) 10 De kleuters                                               van het voorlezen.  

overschrijden (v.t.) 11 De auto                                         de maximum snelheid.  

deelnemen (t.t.) 12 We                                                                   de optocht.  

onderbreken 13 De film werd                                               voor reclame.

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

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Naam



 Taal actief  Groep 8  Kopieerbladen spelling  © Malmberg ’s-Hertogenbosch 14

plaatsvinden (t.t.) 14 Waar                                 de ontmoeting                                ?  

opeten  15 De dieren hebben alles                                              .

opblazen (v.t.) 16 De jongens                          hun luchtkussens                       .

opschrijven (v.t.) 17 De kinderen                         het woord                               .

doorgaan 18 We                                                      tot het doel is bereikt.

onthouden (v.t.) 19 Onze meneer                                                  zich van stemming.  

overdrijven (t.t.) 20 De opschepper                                                 in zijn verhaal.  

voorlezen 21 Juf heeft een spannend verhaal                                              .

verlaten (t.t.) 22 De leerlingen                                               het lokaal. 

uitschelden (v.t.) 23 De buurvrouw                           de oplichter                           .

verdrinken 24 In Zeeland ligt het                                      land van Saeftinge.

verbieden 25 Afvalterrein is                                toegang voor onbevoegden.

 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 De jongen steekt wanhopig zijn handen in de lucht. (33a)
  2 Na de ruzie reageerde Brigit vrij emotioneel. (39a)
  3 Die wens getuigt niet van gevoel voor realiteit. (35b)
  4 De mensheid strijdt al eeuwen tegen het water. (35a)
  5 Achmed reageert kritisch op het voorstel. (37a)
  6 De oplossing is afhankelijk van de hulp die geboden wordt. (34a)
  7 In de oplossing moet je nog een kleine correctie aanbrengen. (38b)
  8 Je moet de advertentie in die krant plaatsen. (38a)
  9 Mijn broertje heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid. (35a)
10 Op 30 april is onze nationale feestdag. (39a)
11 De wind staat ongunstig, waardoor we niet hard kunnen fietsen. (33a)
12 Door een storing zijn wij telefonisch niet bereikbaar. (37a)
13 De minister is de laatste tijd veel in de publiciteit. (35b)
14 Als geld minder waard wordt, is er sprake van inflatie. (38a)
15 Het is onvermijdelijk dat je te laat komt als je niet doorfietst. (34a)
16 Het gat in het wegdek wordt aan een nadere inspectie onderworpen. (38b)
17 Als de economie slechter gaat, neemt de werkloosheid toe. (35a)
18 De trein komt om vijf over tien op het station aan. (39a)
19 Ik heb de les maar oppervlakkig gelezen. (33a)
20 De schaatser is bekend om zijn goede reputatie. (38a)
21 Het warme weer doet tropisch aan. (37a)
22 Het is vrij traditioneel om vuurwerk af te steken op oudejaarsdag. (39a)
23 Ik ben verantwoordelijk voor mijn jongere zusje. (34a)
24 Voor het maken van de aansluiting moet je de instructie goed lezen. (38b)
25 De elektriciteit is voor twee uur afgesloten vanwege onderhoud. (35b)
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Werkwoorden

aarzelen    1 Aarzelend liep het hert de wei in. (1)
verwaarlozen    2 De ongeduldige schrijver verwaarloosde zijn handschrift. (v.t.) (2a)
beloven    3 Er is ons een leuke dag beloofd. (2b)
aankleden    4 Kleed je snel aan, dan gaan we iets lekkers halen. (3)
snikken    5 De meisjes snikken om het vertrek van hun vriendin. (t.t.) (4)
berusten    6 We berustten ons in de tijdelijke overlast. (v.t.) (5)
gedragen    7 Gedraag je netjes tegenover mensen die je willen helpen. (6)
aanbieden    8 Bied peuters geen scherpe voorwerpen aan. (7)
opsluiten    9 De jongens sluiten zich op in hun slaapkamer. (8)
afwijzen  10 De advocaat gaat in beroep tegen het afgewezen verzoek. (9a)
doorgeven  11 Geef het boek even door naar achteren. (9b)
nazeggen  12 Schrijf het nagezegde woord in lettergrepen op. (10)
aftreden  13 De toneelspeler treedt af en komt niet meer op. (t.t.) (7)
verliezen  14 De verliezende partij krijgt een troostprijs. (10)
verdrijven  15 De wind heeft de wolken met grote vaart verdreven. (9b)
uitblazen  16 De kaarsen uitblazend viel de kleuter in de verjaardagstaart. (9a)
vergeten  17 Ben je iets vergeten of heb je aan alles gedacht? (8)
verslinden  18 De krokodil verslond zijn prooi in een paar happen. (v.t.) (7)
overwegen  19 Alles overwegend heb ik gekozen voor de dichtstbijzijnde school. (6)
inlichten  20 Een meneer heeft ons ingelicht over het voortgezet onderwijs. (5)
verrassen  21 Oma verraste me met haar bezoek. (v.t.) (4)
voorbereiden  22 De voorbereide les lukte goed. (3)
wuiven  23 Prins en prinses wuifden naar de mensen. (v.t.) (2b)
vrezen  24 Vrezen jullie dat er slecht weer op komst is? (t.t.) (2a)
mishandelen  25 De mishandelde gevangene werd vrijgelaten. (1)

Parkeerweekdictee 3  
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Parkeerweekdictee 3  

Werkwoordendictee

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

aarzelen   1                                               liep het hert de wei in.

verwaarlozen (v.t.)   2 De ongeduldige schrijver                            zijn handschrift. 

beloven   3 Er is ons een leuke dag                                              .

aankleden   4 .                      je snel              , dan gaan we iets lekkers halen.

snikken (t.t.)    5 De meisjes                                om het vertrek van hun vriendin.  

berusten (v.t.)   6 We                                               ons in de tijdelijke overlast.  

gedragen   7                          je netjes tegenover mensen die je willen helpen.

aanbieden   8                       peuters geen scherpe voorwerpen                     .

opsluiten   9 De jongens                            zich               in hun slaapkamer.

afwijzen 10 De advocaat gaat in beroep tegen het                            verzoek.

doorgeven 11                                    het boek even                naar achteren.

nazeggen 12 Schrijf het                                        woord in lettergrepen op.

aftreden (t.t.) 13 De toneelspeler                                         en komt niet meer op.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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verliezen 14 De                                               partij krijgt een troostprijs.

verdrijven 15 De wind heeft de wolken met grote vaart                                .

uitblazen 16 De kaarsen                         viel de kleuter in de verjaardagstaart.

vergeten 17 Ben je iets                                        of heb je aan alles gedacht?

verslinden (v.t.) 18 De krokodil                                   zijn prooi in een paar happen.  

overwegen 19 Alles                      heb ik gekozen voor de dichtstbijzijnde school.

inlichten 20 Een meneer heeft ons                       over het voortgezet onderwijs.

verrassen (v.t.) 21 Oma                                               me met haar bezoek.  

voorbereiden 22 De                                               les lukte goed.

wuiven (v.t.) 23 Prins en prinses                                               naar de mensen.  

vrezen (t.t.) 24                                        jullie dat er slecht weer op komst is?  

mishandelen 25 De                                              gevangene werd vrijgelaten.

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

  1 Elke week krijgen wij een uur handenarbeid. (44a)
  2 De bestrating moet een keer opnieuw gelegd worden. (46b)
  3 Het bedrijf gaat het financieel gezien niet zo goed. (40c)
  4 Ik kreeg de bal vol op mijn ribbenkast. (59b)
  5 Alle media, zoals krant en tv, berichten over aardbeving. (57a)
  6 Een militair is iemand die in het leger dient. (41a)
  7 Het gesprek heeft allerminst tot een oplossing geleid. (47a)
  8 Het licht van het kaarsje wordt langzamerhand steeds zwakker. (44a)
  9 Een hoogleraar is iemand die op een universiteit les geeft. (46b)
10 De materiële voorzieningen op school zijn goed. (40d)
11 Je moet de schoenendoos in de kast zetten. (59b)
12 In onze hoofdstad staan meerdere musea. (57a)
13 De popgroep is momenteel erg populair. (41a)
14 De commissie vergadert al meer dan twee uur over het voorstel. (47a)
15 De dader kon geen motief voor zijn daad noemen. (46b)
16 De verloving van het prinselijk paar wordt officieel bekend gemaakt. (40c)
17 Medici zijn mensen die bijvoorbeeld in een ziekenhuis werken. (57b)
18 De lange voettocht was voor de meeste kinderen vermoeiend. (44a)
19 Door de kijkers van de sterrenwacht kun je de sterren goed onderscheiden. (59b)
20 Een douche en een wc behoren tot het sanitair. (41a)
21 De patiëntenvereniging streeft naar erkenning door de overheid. (47a)
22 Voor het eind van de maand moet je de nota betalen. (46b)
23 Door dat principiële standpunt vindt er geen verder overleg plaats. (40d)
24 Enkele technici kijken de motoren van het vliegtuig na. (57b)
25 Alle vriendinnen worden uiteraard voor het feest uitgenodigd. (44b)
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Werkwoorden

achtervolgen    1 Een agent achtervolgt de inbreker. (t.t.) (1)
omhelzen    2 De ouders omhelsden hun kind met beide armen. (v.t.) (2a)
veroorloven    3 Veroorloof mij om hier even uit te rusten. (2b)
begeleiden    4 De leraar begeleidt de leerling bij de moeilijke taak. (t.t.) (3)
veroorzaken    5 De veroorzaakte schade wordt door de verzekering vergoed. (4)
ontvluchten    6 Het jonge dier trachtte het dreigende gevaar te ontvluchten. (5)
overvallen    7 De postkoets werd door struikrovers overvallen. (6)
bevinden    8 De landkaart bevindt zich in het lokaal. (t.t.) (7)
stilzitten    9 Hansi kan bijna geen ogenblik stilzitten. (8)
voorlezen  10 De schrijfster las voor uit eigen werk. (v.t.) (9a)
overschrijven  11 De leerlingen schreven de informatie over uit een boek. (v.t.) (9b)
onderzoeken  12 De arts heeft de patiënt grondig onderzocht. (10)
bestuderen  13 Het kind geeft uitleg over de bestudeerde tekst. (1)
plonzen  14 Plonzend kwamen de rotsblokken in het water terecht. (2a)
weven  15 Met de hand geweven stoffen zijn duurder dan machinaal. (2b)
beïnvloeden  16 Laat je niet door hem beïnvloeden. (3)
vergissen  17 We vergisten ons in de afslag van de weg. (v.t.) (4)
uitbarsten  18 De vulkaan barstte lava uit over de helling van de berg. (v.t.) (5)
ontwerpen  19 Ontwerp eerst een plan van aanpak voor je begint te werken. (6)
verbieden  20 In een museum is het verboden de voorwerpen aan te raken. (7)
nalaten  21 Niets nalatend ging de gast onopgemerkt weg. (8)
toewijzen  22 Aan de beste tekening wordt een prijs toegewezen. (9a)
begeven  23 De reiziger begeeft zich op weg naar het buitenland. (t.t.) (9b)
voordoen  24 Zich voordoend als inspecteur kon de man overal binnenkomen. (10)
uitzenden  25 De uitgezonden wedstrijd was rechtstreeks op televisie te volgen. (7)
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Parkeerweekdictee 4  

Werkwoordendictee

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

achtervolgen (t.t.)  1 Een agent                                               de inbreker. 

omhelzen (v.t.)   2 De ouders                                     hun kind met beide armen.  

veroorloven   3                                               mij om hier even uit te rusten.

begeleiden (t.t.)   4 De leraar                                 de leerling bij de moeilijke taak.  

veroorzaken   5 De                          schade wordt door de verzekering vergoed.

ontvluchten   6 Het jonge dier trachtte het dreigende gevaar te                        . 

overvallen   7 De postkoets werd door struikrovers                                             . 

bevinden (t.t.)   8 De landkaart                                            zich in het lokaal.  

stilzitten   9 Hansi kan bijna geen ogenblik                                                 .

voorlezen (v.t.) 10 De schrijfster                                                  uit eigen werk.  

overschrijven (v.t.) 11 De leerlingen                   de informatie                uit een boek. 

onderzoeken 12 De arts heeft de patiënt grondig                                            .

bestuderen 13 Het kind geeft uitleg over de                                           tekst.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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plonzen 14                                kwamen de rotsblokken in het water terecht.

weven 15 Met de hand                           stoffen zijn duurder dan machinaal. 

beïnvloeden 16 Laat je niet door hem                                        .

vergissen (v.t.) 17 We                                         ons in de afslag van de weg.  

uitbarsten (v.t.) 18 De vulkaan                     lava             over de helling van de berg.  

ontwerpen 19                       eerst een plan van aanpak voor je begint te werken.

verbieden 20 In een museum is het                         de voorwerpen aan te raken.

nalaten 21 Niets                                          ging de gast onopgemerkt weg.

toewijzen 22 Aan de beste tekening wordt een prijs                                       .

begeven (t.t.) 23 De reiziger                                 zich op weg naar het buitenland.  

voordoen 24 Zich                      als inspecteur kon de man overal binnenkomen.

uitzenden 25 De                       wedstrijd was rechtstreeks op televisie te volgen.

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

  1 De zaak is wegens vakantie gesloten. (46b)
  2 Canada is bekend om zijn meren. (61c)
  3 Je mag de pak met bessensap leegmaken. (59b)
  4 Mijn vader noemt mijn moeder schattebout. (59c)
  5 De verkoper maakt de damesfiets in orde. (59d)
  6 Mijn vader duldt geen tegenspraak als je het er niet mee eens bent. (46b)
  7 Veel Afrikaanse landen liggen rond de evenaar. (61f)
  8 Eet jij wel eens rodekool? (59c)
  9 Een accu zorgt voor stroom. (47a)
10 De Alpen liggen deels in Oostenrijk. (61c)
11 De dennenboom is door de storm omgevallen. (59b)
12 Die meisjesstem klinkt mooi. (59d)
13 Van ellende ging hij in een hoekje zitten. (47a)
14 Onder de boom staat een mooie paddestoel. (59c)
15 Je kunt overigens weer over de oude weg thuiskomen. (46b)
16 China is bekend om de Chinese muur. (61f)
17 Mijn buurman maakt zijn duivenkooi schoon. (59b)
18 Met veel interesse lazen wij het nieuwe boek. (47a)
19 De hoofdstad van Portugal is Lissabon. (61c)
20 De kinderen leven zich naar hartelust op het springkussen uit. (59c)
21 De overslag van de goederen vindt in de haven plaats. (46b)
22 In dat stadsdeel vindt veel nieuwbouw plaats. (59d)
23 De kwajongens haalden kattenkwaad uit. (59b)
24 Wij gaan op vakantie naar de Belgische Ardennen. (61f)
25 Het modderbad zou een geneeskundige kracht hebben. (47a)
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Werkwoorden

herinneren    1 Herinner jij je nog dat je in groep 2 zat? (t.t.) (1)
verbazen    2 Het zal je niet verbazen dat het dictee goed is gemaakt. (2a)
handhaven    3 De leerling handhaafde zijn mening tegenover zijn leraar. (v.t.) (2b)
beraden    4 De klasgenoten beraadden zich op hun standpunt. (v.t.) (3)
verslikken    5 De peuter heeft zich verslikt tijdens het drinken. (4)
verontrusten    6 We hoorden verontrustende berichten uit de bezette gebieden. (5)
voornemen    7 Ik heb me voorgenomen om meteen het huiswerk te maken. (6)
opwinden    8 Laat je niet opwinden door je vrienden. (7)
toelaten    9 De nieuwe school liet me toe door mijn goede punten. (v.t.) (8)
bewijzen  10 De kinderen bewezen de oude buurman hun diensten. (v.t.) (9a)
vergeven  11 Vergeef me als ik je stoor. (9b)
vasthouden  12 Ik houd mijn hart vast als je zo hard door de bocht fietst. (t.t.) (10)
voorspellen  13 De weerman voorspelt het weer voor morgen. (t.t.) (1)
verwaarlozen  14 De buren verwaarlozen al jaren hun tuin. (t.t.) (2a)
overleven  15 Veel bloemen overleven de winter niet. (v.t.) (2b)
uitbroeden  16 De kip broedde al haar eieren uit. (v.t.) (3)
vastklampen  17 Zich vastklampend aan een plank wist de drenkeling zich te redden. (4)
aantasten  18 De boomstam was door vuur aangetast. (5)
overtreffen  19 Met een persoonlijk record overtrof de sporter zichzelf. (v.t.) (6)
ondervinden  20 Ondanks alle ondervonden tegenslagen blijft zij optimistisch. (7)
omsmelten  21 In de hoogoven wordt oud ijzer omgesmolten tot plaatijzer. (8)
uitwijzen  22 De minister wijst uit wie het land moeten verlaten. (t.t.) (9a)
omschrijven  23 Kun je omschrijven hoe de persoon er precies uitzag? (9b)
voldoen  24 Het apparaat voldoet aan alle veiligheidseisen. (v.t.) (10)
overlijden  25 De overleden vrouw wordt morgen begraven. (7)
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Parkeerweekdictee 5  

Werkwoordendictee

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

herinneren (t.t.)   1                                           jij je nog dat je in groep 2 zat?  

verbazen   2 Het zal je niet                             dat het dictee goed is gemaakt.

handhaven (v.t.)   3 De leerling                                zijn mening tegenover zijn leraar.  

beraden (v.t.)   4 De klasgenoten                                      zich op hun standpunt.  

verslikken   5 De peuter heeft zich                                    tijdens het drinken.

verontrusten   6 We hoorden                           berichten uit de bezette gebieden.

voornemen   7 Ik heb me                              om meteen het huiswerk te maken.

opwinden   8 Laat je niet                                            door je vrienden.

toelaten (v.t.)   9 De nieuwe school               me              door mijn goede punten.  

bewijzen (v.t.) 10 De kinderen                                  de oude buurman hun diensten.  

vergeven 11                                       me als ik je stoor.

vasthouden (t.t.) 12 Ik                   mijn hart              als je zo hard door de bocht fietst.  

voorspellen (t.t.) 13 De weerman                                               het weer voor morgen.  

 Ik denk  Ik denk  
 dat het  Ik twijfel. dat het Ik verander:
 goed is.  fout is.
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verwaarlozen (t.t.) 14 De buren                                       al jaren hun tuin.  

overleven (v.t.) 15 Veel bloemen                                       de winter niet.  

uitbroeden (v.t.) 16 De kip                             al haar eieren                                .

vastklampen 17                         aan een plank wist de drenkeling zich te redden.

aantasten 18 De boomstam was door vuur                                      .

overtreffen (v.t.) 19 Met een persoonlijk record                            de sporter zichzelf. 

ondervinden 20 Ondanks alle                           tegenslagen blijft zij optimistisch.

omsmelten 21 In de hoogoven wordt oud ijzer                               tot plaatijzer.

uitwijzen (t.t.) 22 De minister                                       wie het land moeten verlaten. 

omschrijven 23 Kun je                                       hoe de persoon er precies uitzag?

voldoen (v.t.) 24 Het apparaat                                            aan alle veiligheidseisen.  

overlijden 25 De                                                 vrouw wordt morgen begraven.

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

  1 Tot ieders tevredenheid ging het optreden van de clown door. (35a)
  2 De kinderen leggen hun cadeaus even opzij. (27a)
  3 De commissaris van politie leidt het onderzoek. (47a)
  4 Op twee podia wordt een voorstelling gegeven. (57a)
  5 Hoeveel geld heb jij in je portemonnee? (28a)
  6 De rozenstruik staat prachtig in bloei. (59b)
  7 Onze juf vond dat de jongen zich eigenaardig gedroeg. (33a)
  8 De letter b is een medeklinker. (29a)
  9 Ik spring daar in een keer overheen. (46b)
10 Na een korte onderhandeling waren wij het eens over de prijs. (9a)
11 Als je nu nog wint, moet je mentaliteit wel goed zijn. (35b)
12 Aanvankelijk waren de meeste kinderen voor het doorgaan van het toneelstuk. (34a)
13 Na een korte klank krijg je een verdubbeling van de medeklinker. (47a)
14 De verdachte werd door de rechter veroordeeld. (13b)
15 De musici repeteren het muziekstuk nog een keer. (57b)
16 De oplossing klonk logisch, maar ik had hem niet gevonden. (37a)
17 Het meisje heeft een mooie paardenstaart. (59b)
18 De reiziger wacht bij de bushalte. (14a)
19 De jongen heeft veel gevoel voor humor. (46b)
20 Door een tragisch ongeluk is zij een been verloren. (37a)
21 Je bakkebaard is aan de ene kant langer dan aan de andere kant. (59c)
22 De meeste kinderen waren destijds voor het voorstel. (14b)
23 Moeder zei dat we ogenblikkelijk binnen moesten komen. (34a)
24 Na de verdwijning van de jongen zoekt iedereen hem. (14b)
25 Heb je de route naar je vakantiebestemming al bepaald? (26a)
26 De taxi wacht op de standplaats. (23a)
27 Het gaat hem materieel erg goed af. (40c)
28 Elk individu heeft recht op een eigen mening. (16a)
29 De vissersvloot vaart na het weekeind uit. (59d)
30 In een democratie mogen de mensen vrij kiezen. (38a)
31 Ben jij wel eens op vakantie in Griekenland geweest? (61c)
32 De thermostaat staat op twintig graden. (17a)
33 Veel landen hebben zich aangesloten bij de Europese gemeenschap. (61f)
34 De douane controleert de documenten op het vliegveld. (26a)
35 Het meningsverschil wordt morgen uitgepraat. (59d)
36 Bij interpunctie moet je punten en komma’s schrijven. (38b)
37 Een cilinder is een onderdeel van een motor.
38 De dierentuin is elke dag om half tien geopend. (59b)
39 Een mol leeft meestal ondergronds. (44a)
40 Vera kan het woord concreet omschrijven. (18b)
41 Katrien is apetrots op haar nieuwe schoenen. (59c)
42 Dat bedrijf is internationaal gericht. (39a)

Algemeen controledictee groep 8



 Taal actief  Groep 8  Bijzondere dictees © Malmberg ’s-Hertogenbosch 28

43 Een pony is een klein paard. (22a)
44 Met welke bestemming is je vader vertrokken. (47a)
45 Weet jij wanneer de industriële revolutie was? (40d)
46 In het pak zit tien procent extra aan hagelslag. (23a)
47 Een machinist is de bestuurder van een trein. (25a)
48 De formulering van de zin is niet helemaal goed. (46b)
49 De populaire band treedt vandaag op. (41a)
50 De saté zit aan een stokje. (24a)

 
Werkwoorden

bemoeien   1 Bemoei je niet met mijn zaken. (1)
gonzen   2 De bijen gonsden door de lucht. (v.t.) (2a)
nastreven   3 Onze club heeft het kampioenschap nagestreefd. (2b)
aanraden     4 Mijn vriend raadt je dit boek aan. (t.t.) (3)
afwassen     5 Na het eten moeten we om beurten afwassen. (4)
inrichten     6 In de vakantie wordt het lokaal opnieuw ingericht. (5)
ondervragen    7 De directeur ondervraagt de leerling naar zijn gedrag. (t.t.) (6)
gebieden    8 Moeder gebood me mijn kamer op te ruimen. (v.t.) (7)
besluiten    9 We hebben besloten om het jaar te eindigen met een musical. (8)
genezen  10 De zieken genezen voorspoedig in het ziekenhuis. (t.t.) (9a)
overblijven  11 In de pauze bleven veel kinderen over. (v.t.) (9b)
nazeggen  12 De papegaai heeft alles letterlijk nagezegd. (10)
eindigen  13 Weet je waar de wegen eindigden? (t.t.) (1)
grazen  14 De grazende schapen zagen de hond niet. (2a)
schroeven  15 Vader schroefde een naamplaatje op de deur. (v.t.) (2b)
verkleden  16 Op het toneel verkleedde ik me als beer. (v.t.) (3)
overheersen  17 Door zijn overheersende invloed luistert iedereen naar de leider. (4)
uitrusten  18 Na de lange wandeling rustten we even uit. (v.t.) (5)
ontwerpen  19 Ga eerst een plan ontwerpen voor je aan het werkstuk begint. (6)
optreden  20 De dansers traden op in een grote zaal. (v.t.) (7)
vlechten  21 Vlecht de draden kruislings over elkaar tot een dikke draad. (8)
verwijzen  22 De huisarts verwees de patiënt naar de specialist. (v.t.) (9a)
zwerven  23 De eenzame man leidt een zwervend bestaan. (9b)
verliezen  24 Zij heeft haar verloren geld nooit meer teruggekregen. (10)
uitschelden  25 Het uitgescholden kind loopt verdrietig weg. (7)
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Werkwoordendictee

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

bemoeien   1                                           je niet met mijn zaken. 

gonzen (v.t.)   2 De bijen                                           door de lucht. 

nastreven   3 Onze club heeft het kampioenschap                                           .

aanraden (t.t.)   4 Mijn vriend                                  je dit boek                         . 

afwassen   5 Na het eten moeten we om beurten                                              .

inrichten   6 In de vakantie wordt het lokaal opnieuw                                         .

ondervragen (t.t.)   7 De directeur                             de leerling naar zijn gedrag.  

gebieden (v.t.)   8 Moeder                                            me mijn kamer op te ruimen. 

besluiten   9 We hebben                     om het jaar te eindigen met een musical.

genezen (t.t.) 10 De zieken                                    voorspoedig in het ziekenhuis.  

overblijven (v.t.) 11 In de pauze                                veel kinderen                      . 

nazeggen 12 De papegaai heeft alles letterlijk                                          .

eindigen (t.t.) 13 Weet je waar de wegen                                          ?  

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

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

                                                          

Naam
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grazen 14 De                                           schapen zagen de hond niet.

schroeven (v.t.) 15 Vader                                           een naamplaatje op de deur.  

verkleden (v.t.) 16 Op het toneel                                           ik me als beer.  

overheersen 17 Door zijn                           invloed luistert iedereen naar de leider.

uitrusten (v.t.) 18 Na de lange wandeling                           we even                   .  

ontwerpen 19 Ga eerst een plan                        voor je aan het werkstuk begint.

optreden (v.t.) 20 De dansers                                                      in een grote zaal.  

vlechten 21                     de draden kruislings over elkaar tot een dikke draad.

verwijzen (v.t.) 22 De huisarts                                    de patiënt naar de specialist. 

zwerven 23 De eenzame man leidt een                                             bestaan.

verliezen 24 Zij heeft haar                             geld nooit meer teruggekregen.

uitschelden 25 Het                                           kind loopt verdrietig weg.

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