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Instapdictee - groep 6

1 Uit de tekening blijkt dat Erik over veel fantasie beschikt. (6a)
2 Op het blad staan een vierkant en een cirkel getekend. (6b)
3 Voor het schrijven is een pen onmisbaar. (10a)
4 De waarde van die twee schilderijen is ongeveer gelijk. (10b)
5 Mijn oom en tante wonen dicht bij de spoorweg. (10c)
6 Zuurstof heb je nodig om te kunnen ademen. (10d)
7 In een ei zit een dooier. (11b)
8 De kinderen varen met een roeiboot over het meer. (11c)
9 Dirk-Jan is altijd sportief gekleed. (7a)
10 Tegenover het noorden ligt het zuiden. (7b)
11 Door het kanaal is sprake van drukke scheepvaart. (8a)
12 Bij spelling leer je om woorden goed te schrijven. (9a)
13 De kinderen kijken door een kleine opening in de haag. (9a)
14 Het wordt buiten al donker. (9b)
15 Als Carola blij is, zie je bij haar een glimlach. (13a)
16 Vorig jaar hebben wij allemaal een gedicht geschreven. (13b)
17 De negende boom uit de rij wordt gekapt. (29a)
18 Via de ladder klim ik op het dak. (47a)
19 Door de vorst is de leiding van het water gesprongen. (14a)
20 Ken jij het spreekwoord „belofte maakt schuld”? (30a)
21 Door de droogte is er gebrek aan water. (30b)
22 Vanwege het ongeluk wordt het verkeer omgeleid. (30c)
23 Heb jij een abonnement op een tijdschrift? (14b)
24 Henri stopt een euro in de automaat. (15a)
25 De zwaan is overleden door ouderdom. (15c)
26 De kinderen lopen haastig naar de gymzaal. (33a)
27 In plaats van sterk zegt men ook wel krachtig. (33a)
28 Het is gevaarlijk om zonder te kijken de kruising over te steken. (34a)
29 Een minuut duurt zestig seconden. (16a)
30 Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. (44a)
31 Weet jij de hoogte van de toren? (32a)
32 De kinderen neuriën mee met het liedje op de radio. (43a)
33 In het potje staat een lepeltje. (43c)
34 Je moet de spijker er met een tangetje uithalen. (43e)
35 We vertrekken om zes uur naar het vliegveld. (44a)
36 Ieder kwartier vertrekt er een bus naar de stad. (45a)
37 In het muziektheater spelen vier orkesten. (45b)
38 Dunya plakt de foto in het album. (46a)
39 Elke ochtend eet ik een boterham met pindakaas. (46b)
40 Ik ben dol op griezelige verhalen. (46c)
41 Ik eet liever een banaan dan een sinaasappel. (46d)
42 Wil je de flessen melk in de koelkast zetten? (47b)
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Instapdictee - groep 6

43
44
45
46
47
48
49
50

De stofzuiger staat in de meterkast. (48a)
Een roofvogel gebruikt zijn klauwen om een prooi te pakken. (48b)
De schippers leggen hun boten vast aan de kade. (49a)
Ik maak de plank met schroeven vast aan de muur. (50a)
De muizen eten van de kaas. (50b)
De rechter toren is het hoogst van allemaal. (51a)
In de wei lopen vijf kalveren. (52a)
Zonder brandstof kan een auto niet rijden. (59a)
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Parkeerweekdictee 1

1 Op 1 januari 2002 was de invoering van de euro. (9a)
2 De kapitein is de baas van een schip. (16a)
3 Augustus is de achtste maand van het jaar. (15a)
4 Het leek wel of het wachten eindeloos duurde. (14a)
5 Eet jij wel eens rauwkost? (15b)
6 Wij vieren de overgang van het oude naar het nieuwe jaar. (9a)
7 Het tegenovergestelde van meervoud is enkelvoud. (15c)
8 Een perzik vind ik bijvoorbeeld een lekkere vrucht. (14b)
9 De opbouw van de tent duurt ongeveer een uur. (15d)
10 Op dat overzicht kun je zien hoe laat de bus vertrekt. (13b)
11 In het begin moest ik wel wennen aan het warme klimaat. (16a)
12 Mijn tante is blijkbaar niet op tijd van huis vertrokken. (14b)
13 Doordat we voor de brug moesten wachten, kwamen we uiteindelijk te laat. (14a)
14 Een viool is een muziekinstrument met snaren. (16a)
15 Een aap kan rechtop lopen. (13b)
16 Doordat het ijs niet dik genoeg is, is het nog niet betrouwbaar. (15d)
17 Het kind stak plotseling de weg over. (9a)
18 Alle kinderen luisteren aandachtig naar de mededeling. (9a)
19 Door het slechte weer zijn veel kinderen verkouden. (15c)
20 De vrachtauto vervoert goederen. (15a)
21 Zonder aanleiding gaf die jongen mij een klap. (14a)
22 Ik moet ongeveer twee kilometer fietsen naar school. (16a)
23 Als je rechts afslaat, moet je je rechterhand uitsteken. (13b)
24 De kinderen volgden nauwkeurig de beschrijving van de route. (15b)
25 De tijger sloop haar prooi steeds meer nabij. (14b)
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Parkeerweekdictee 2

1 Ken jij de ontwerper van die kleding? (31a)
2 Iemand die altijd bezig is, is actief. (18b)
3 Bedoel je dat letterlijk of figuurlijk? (33b)
4 Het verdrag werd door alle betrokkenen ondertekend. (30c)
5 Een cirkel is rond van vorm. (18a)
6 Door de vele kinderen is het levendig in de aula van de school. (33a)
7 Je moet beslist eens naar die voorstelling gaan. (30a)
8 De otter is in Nederland zeldzaam. (19a)
9 De kinderen lopen langzaam terug naar huis. (19a)
10 De postbode brengt brieven en pakketten rond. (29a)
11 Na vijf jaar nam de arbeider vrijwillig ontslag bij het bedrijf. (31a)
12 Door het donker zagen we een vage gedaante op ons af komen. (30b)
13 We gaan maandelijks wel een keer zwemmen. (33b)
14 Het is de bedoeling dat je het spel eerlijk speelt. (30a)
15 Ik kan je daar voorlopig niet meer over vertellen. (33a)
16 We wandelen door het centrum van de stad. (18a)
17 Heb je het vervolg van dat verhaal ook al gelezen? (30c)
18 Onze juf legt de oplossing begrijpelijk uit. (33b)
19 Een grote menigte wacht op de voorstelling. (29a)
20 De ontmoeting met mijn oude schoolvriendin verliep prettig. (31a)
21 Wol is geschikt om een trui van te breien. (30b)
22 Een muis is een schadelijk dier. (33b)
23 Iemand die niet veel vertelt, is zwijgzaam. (19a)
24 In de krant staat altijd veel reclame. (18b)
25 De jongen werd ernstig toegesproken door zijn moeder. (33a)
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Parkeerweekdictee 3

1 Het is een traditie om met nieuwjaar vuurwerk af te steken. (38a)
2 Mijn vader schrijft de afspraak in zijn agenda. (46d)
3 Op het toneel zie je vaak een bundel licht. (45a)
4 De mensen genieten van de schoonheid van de omgeving. (35a)
5 Bijna alle bejaarden gingen met het uitstapje mee. (45b)
6 De kinderen vonden het vervelend dat zij zo lang moesten wachten. (44a)
7 Mijn vader gaat vanmiddag eveneens op bezoek. (46b)
8 Een harinkje is een vis die in zee zwemt. (43d)
9 Op onze school zijn tien lokalen. (46c)
10 De taak van de politie is om de misdaad te bestrijden. (44a)
11 De kippen vluchten in paniek weg voor de hond. (46d)
12 Een verjaardag is een goede gelegenheid voor een feestje. (35a)
13 Door de duisternis konden wij het spoor niet meer volgen. (45a)
14 Het mannetje vertelt een leugentje. (43f)
15 Wat zijn de kenmerken van zoogdieren? (45b)
16 Door die maatregel is het verkeer op de hoek weer veiliger geworden. (46b)
17 Met iemand die je goed kent, heb je een relatie. (38a)
18 Je mag die figuren overtrekken met een potlood. (46c)
19 Veerle vertelde uitgebreid over het weekend. (44a)
20 De meerderheid van de kinderen wilde meedoen aan het toneelstuk. (35a)
21 De bespreking duurt al meer dan een uur. (46b)
22 Een portret is een tekening van een persoon. (45a)
23 In het woninkje van Kim ligt een pop in het bedje. (43d)
24 Het plafond wordt wit geschilderd. (46d)
25 Esther speelt met haar vriendinnetje in de zandbak. (43f)
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Parkeerweekdictee 4

1 Elk kind mag zijn mening geven. (46b)
2 In plaats van een bril kun je ook lenzen dragen. (50b)
3 Nina toont haar gevoelens voor Jim. (48a)
4 Op mijn kamer staan vliegtuigen van verschillende modellen. (47b)
5 Ken jij de schrijvers van die boeken? (49a)
6 Een oppasser is iemand die toezicht houdt op de dieren in de dierentuin. (47a)
7 Het salaris is het geld dat je verdient met werken. (46b)
8 Je moet de staven ijzer op de aanhanger leggen. (50a)
9 In onze tijd hanteert men soms gebruiken van vroeger. (48b)
10 Met moeite lopen wij tegen de steile helling op. (47a)
11 Je moet de vieze was in de wasmachine stoppen. (50b)
12 Heb jij ooit een tekening van een duivel gezien? (48a)
13 Ken jij de verschillen tussen een brandnetel en een dovenetel? (47b)
14 Vogels pikken met hun snavels het voedsel op. (49a)
15 De vaas valt in vele scherven uit elkaar. (50a)
16 Sander was heel tevreden met zijn nieuwe skates. (46b)
17 De boze man gilde het uit van woede. (50b)
18 Laura staat vaak in het middelpunt van de belangstelling. (47a)
19 Binnenkort maken wij een wandeling van meer dan een uur. (47a)
20 In de automaat zitten twee gleuven om munten in te stoppen. (50a)
21 De aardbeien in de tuin zijn bijna rijp. (48b)
22 Een offer kan geld zijn dat je aan een ander geeft. (47a)
23 Dure voorwerpen kun je beter in kluizen bewaren. (50b)
24 Je moet alle getallen noemen tussen vijftig en zestig. (47b)
25 De eekhoorns klimmen snel in de boom als zij onraad bemerken. (49a)

Taal actief Groep 6 Bijzondere dictees © Malmberg ’s-Hertogenbosch

8

Parkeerweekdictee 5

1 Enschede ligt in de provincie Overijssel. (61a)
2 Irma is het kleinst van alle kinderen van deze groep. (51a)
3 De afkorting van kilometer is … (km) * (60a)
4 De kinderen bekijken de foto’s van het schoolfeest. (54a)
5 We gaan ’s zomers vaak kamperen. (53a)
6 De Friese meren zijn bij veel mensen bekend. (61f)
7 Alle kinderen luisteren aandachtig naar de toespraak. (59a)
8 Frankrijk is een van de grootste landen van Europa. (61c)
9 De stad Rotterdam ligt in Zuid-Holland. (61b)
10 Een Nederlander is een inwoner van Nederland. (61d)
11 Die plank is het breedst. (51a)
12 Esma draagt een gouden kettinkje. (58a)
13 De rivier de Waal stroomt door Nijmegen. (61a)
14 Heb jij ooit door de Amsterdamse grachten gevaren? (61e)
15 Dat kleine kind is ’s nachts vaak wakker. (53a)
16 In Noorwegen kennen ze de poolnacht en de pooldag. (61c)
17 Drie keer vallen kan geen toeval meer zijn. (59a)
18 De Utrechtse Dom is een van de hoogste torens van Nederland. (61e)
19 Eekhoorns eten graag noten en pinda’s. (54a)
20 De provincie Groningen ligt in het noorden van het land. (61b)
21 De afkorting van bijvoorbeeld is … (bijv) * (60a)
22 De fietser verleende mij voorrang op het kruispunt. (59a)
23 Welke van die voetballers is het bekendst? (51a)
24 De koperen leiding is door de vorst gesprongen. (58a)
25 Ik eet ’s morgens altijd twee boterhammem met kaas. (53a)
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Algemeen controledictee groep 6

1 Het gezelschap bestaat uit acht personen. (30b)
2 Paarden hebben hoeven. (50a)
3 Na een uur zoeken was het kind weer terecht. (13b)
4 Matrozen zijn opvarenden van een schip. (50b)
5 Mijn tante is liefhebber van klassieke muziek. (47a)
6 Wie verzorgt het beheer van de kantine? (30a)
7 Kun jij die adressen even voor mij opschrijven? (47b)
8 Arnold is vaak het vervelendst van de kinderen. (51a)
9 De toegang tot het huis is met een poort afgesloten. (9a)
10 De kiezer mag elke vier jaar naar de stembus. (48a)
11 Een vos zorgt voor paniek in een kippenhok. (46d)
12 Ik luister goed naar het ritme van de muziek. (29a)
13 In Brabant liggen verschillende kanalen. (46c)
14 We voeren actie tegen de verhoging van de prijzen. (30c)
15 ’s Winters houden veel dieren een winterslaap. (53a)
16 De kinderen werken aan een project over afval. (18b)
17 Door die gebieden lopen mooie wandelroutes. (48b)
18 Je kunt deze folder alleen krijgen tegen betaling. (46b)
19 De eigenaar van de gestolen fiets heeft zich niet gemeld. (14a)
20 Die plant is zeldzaam in Nederland. (19a)
21 Naar welk programma kijk jij vanavond op tv? (47a)
22 Specie maakt men van zand, water en cement. (18a)
23 Van de ketting zijn twee schakels stuk. (49a)
24 Vliegen en muggen zijn insecten. (45b)
25 De ontdekking van penicilline was een grote vooruitgang in de gezondheidszorg. (31a)
26 Een ander woord voor ziekenhuis is kliniek. (16a)
27 De jongen kon een goede beschrijving van de dader geven. (14b)
28 Mijn vader zei dat zij niet van dat taalgebruik houdt. (59a)
29 De kinderen wachten ongeduldig op de bus. (33a)
30 Eindhoven is onder andere bekend om zijn lampen. (61a)
31 Alle kinderen riepen spontaan „ja”. (45a)
32 Kun je die som nog een keer begrijpelijk uitleggen? (33b)
33 De verzorging van de dieren verloopt zonder problemen. (9a)
34 De provincie Gelderland grenst in het oosten aan Duitsland. (61b)
35 De meerderheid van de kinderen was voor aanleg van de skatebaan. (35a)
36 Als er iemand overlijdt, dan stuurt men vaak een rouwkaart. (15d)
37 In de zomer eet ik wel eens drie ijsco’s op een dag. (54a)
38 Mijn oom is enkele dagen voor het werk naar het buitenland. (44a)
39 Een auteur is iemand die een boek schrijft. (15a)
40 Je moet vandaag de katoenen jurk aandoen. (58a)
41 De afkorting van enzovoort is … (enz.) * (60a)
42 Over enkele weken begint de vakantie. (38a)
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Algemeen controledictee groep 6

43
44
45
46
47
48
49
50

Duitsland grenst in het oosten aan Polen. (61c)
Een Noor is een inwoner van Noorwegen. (61d)
De kinderen schreven het verhaal nauwkeurig over. (15b)
Vroeger behoorde een deel van Nederland tot het Romeinse rijk. (61e)
Het slot van het kettinkje was stuk. (43d)
Ken jij ook Engelse liedjes? (61f)
We reden met het karretje de berg af. (43f)
Als je verkouden bent, ben je eerder moe. (15c)
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