
1 Een nieuw huis

Woordpakket 1a tong  lucht

behandeling plechtig inrichting
beloning geslacht inlichting
indeling achtergrond
belangstelling rechterhand
invoering echter
gering onverwacht
instelling overzicht
belasting onrecht
handeling
mededeling

Woordpakket 1b tong  lucht  ijs

slechts richting
toezicht zichtbaar
voorganger rechtop
vluchteling toegang
tegelijk overgang
oorsprong vruchtbaar
stijging samenhang
tijdelijk terecht
verplichting vooruitgang
onlangs opbrengst

Woordpakket 1c reis ijs

1 aanleiding overeind beschrijving bijdrage
allebei eigenaar belangrijk bijvoorbeeld
eindeloos scheiding bijeenkomst bevrijding
arbeider feit dichterbij blijkbaar
allerlei uiteindelijk nabij praktijk

2 bijvoorbeeld uiteindelijk nabij eigenaar
arbeider eindeloos belangrijk

Woordpakket 1a, 1b, 1c

1 plechtig 5 zichtbaar
2 belasting 6 inlichting
3 beloning 7 eindeloos
4 beschrijving 9 nabij
5 onlangs 10 aanleiding
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2  Wat word jij later?

Woordpakket 2a tong liter

piano sigaret zuivering verkiezing
poging klimaat fabrikant kilometer
familie stichting muzikaal kampioen
artikel uniform opwinding overwinning
stroming kapitein predikant uitzondering

Woordpakket 2b tong  saus  pauw

auteur vrachtauto augustus voorstelling
restaurant regeling nauwkeurig plotseling
applaus vernauwing flauwekul automobilist
verrassing rauwkost verwarring nauwelijks
benauwd verzorging stemming teleurstelling

Woordpakket 2c hout  touw  liter

idee rouwkaart meervoud verkouden
opbouw kritiek ouderwets onderhoud
viool oerwoud schouwburg toeschouwer
trouwens kliniek enkelvoud verhouding
houding vrouwelijk betrouwbaar aanhouding

Woordpakket 2a, 2b, 2c

betrouwbaar teleurstelling
kilometer vrachtauto
nauwkeurig toeschouwer
automobilist uitzondering
kampioen uniform
aanhouding augustus
vernauwing nauwelijks
ouderwets vrouwelijk
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3 Ik houd van de herfst

Woordpakket 3a cel  actief  de

1 cel actief burgemeester
cirkel circus liefde
cement clown mede
citroen conflict menigte
centraal oranje
oceaan
centrum
centrale
precies
cijfer
proces

2 cel oceaan actief centrum
cirkel centrale cement precies
circus cijfer citroen conflict
centraal clown

3 De clown tekent een cirkel in het circus.

Woordpakket 3b actief  de bezoek

1 contact direct
seconde directeur
reclame project

2 postbode ritme
bedoeling behalve
beheer roze
tegemoet bepaald
uiterst bereid
vrede waarde
beslist bestuurder

3 bereid
bedoeling
behalve
bepaald
beheer
bestuurder
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Woordpakket 3c bezoek  getal  verkeer

1 beschikbaar gedaante verandering
beperking gemeente verhoging
gezelschap verdrag
gedeelte verleden
geschiedenis vervolgens
geheugen vergeefs
geschikt verliefde
getuige verzet
gevangenis vervolg

2 verandering gemeente
gedaante verleden
beschikbaar beperking
gedeelte geschiedenis
vergeefs vervolgens

3 gedeelte
getuige
verleden
verhoging
verandering

Woordpakket 3a, 3b, 3c

1 cirkel actief
cement clown
centraal conflict
centrum contact
cijfer direct
cirkel directeur
citroen project
oceaan reclame
precies
proces

2 bedoeling gemeente verandering
beschikbaar geschiedenis verhoging
beperking gedaante verliefde
bestuurde geschikt vervolgens
beslist gevangenis verleden

Taal actief  Groep 6  Antwoorden printbladen Computerprogramma spelling  © Malmberg ’s-Hertogenbosch 4



4 Een echte schrijver

Woordpakket 4a langzaam  ontbijt

1 hetzelfde ontwikkeling ontvangst zwijgzaam
ontsteking ontwerper ontmoeting werkzaam
zeldzaam ontspanning ontslag langzaam
vreedzaam ontbijt

2 hetzelfde ontzettend opzettelijk ontspanning
ontwerper ontvoering ontdekking ontwikkeling
ontsteking ontmoeting

3 opzet ontstaan zwijgzaam ontsteking
ontbijt langzaam ontzettend vreedzaam
zeldzaam opzettelijk werkzaam ontslag

Woordpakket 4b jarig vrolijk

1 uiterlijk overig onrustig huwelijk
levendig toevallig ernstig vreselijk
mannelijk redelijk gevoelig geweldig
jeugdig letterlijk

2 onrustig letterlijk huwelijk gevoelig
levendig jeugdig redelijk uitvoerig
uiterlijk mannelijk

3 overig jaarlijks werkelijk uitvoerig
jeugdig huwelijk wekelijks redelijk
heftig dagelijks uiterlijk mannelijk

Woordpakket 4c jarig vrolijk

1 schadelijk gedeeltelijk plaatselijk maandelijks
afkomstig ongeduldig ongelukkig gemakkelijk
persoonlijk onschuldig

2 tegenwoordig voorlopig maandelijks begrijpelijk
afzonderlijk plaatselijk zelfstandig ongeduldig
gedeeltelijk gemakkelijk zorgvuldig onschuldig
schadelijk ongelukkig merkwaardig behoorlijk

3 ig schuldig lijk behoorlijk
ig geduldig ig zorgvuldig
ig gelukkig lijk begrijpelijk
lijk schadelijk
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Woordpakket 4a, 4b, 4c

1 opzet tegenwoordig
afkomstig aantrekkelijk
hetzelfde zwijgzaam
opzettelijk afzonderlijk
ontzettend
ontbijt
langzaam
zeldzaam

2 hetzelfde heftig
ontdekking schadelijk
zeldzaam zelfstandig
ontslag aantrekkelijk
werkzaam afkomstig
ontspanning afzonderlijk
zwijgzaam toevallig
ontstaan persoonlijk

3 opzettelijk
begrijpelijk
ongeduldig
ontwikkeling
tegenwoordig 
afzonderlijk 
ongelukkig 
aantrekkelijk 
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5 De foto’s uit je leven

Woordpakket 5a snelheid politie

1 dankbaarheid schoonheid operatie relatie
snelheid veiligheid situatie traditie
gelegenheid gelijkheid politie instantie
waarheid vrijheid prestatie vakantie
meerderheid wijsheid garantie positie

2 operatie meerderheid wijsheid schoonheid
waarheid situatie dankbaarheid traditie
gelegenheid vrijheid gelijkheid garantie
instantie prestatie

3 positie meerderheid veiligheid instantie
garantie vakantie politie dankbaarheid

Woordpakket 5b kettinkje karretje

1 buiginkje harinkje brilletje spelletje
leuninkje palinkje balletje velletje
schuttinkje hellinkje karretje kammetje
woninkje leidinkje mannetje vriendinnetje
koninkje kettinkje belletje spinnetje

2 buiginkje leidinkje harinkje kammetje
vriendinnetje karretje spelletje leuninkje
mannetje brilletje koninkje palinkje

3 balletje kettinkje koninkje spinnetje

Woordpakket 5c hond

1 eerbied eed uitgebreid overvloed
opstand noodzaak platteland

2 buitenland misdaad vervelend opstand
gezondheid verliefd weerstand invloed

3 aanwezigheid
beroemd
buitenland
gezondheid
overvloed
opstandig
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6 Luna krijgt een broertje

Woordpakket 5a, 5b, 5c

1 gelegenheid positie
gelijkheid relatie
schoonheid prestatie
meerderheid situatie
snelheid politie

2 buiginkje belletje
brilletje vriendinnetje
harinkje velletje
balletje schuttinkje
woninkje karretje
palinkje leidinkje

3 beroemd
onbekend
aardgas
gezondheid
vervelend
verliefd
overvloed
buitenland
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Woordpakket 6a dokter  fietsen

1 insecten bejaarden
inzichten tekeningen
projecten kenmerken
contacten bedoelingen
ervaringen instrumenten

2 bundel portret
masker minstens
bliksem onvoldoende
wanhoop tenminste
spontaan duisternis 
kenmerk ervaring
bejaarde contact

3 insecten ervaringen
inzichten tekeningen
instrumenten bedoelingen

Woordpakket 6b jager apen

1 gevel beweging
geweten gedurende
industrie bovendien
eveneens bespreking
betekenis medewerker

2 le – ra – ren aa a leraren
fi – gu – ren uu u figuren
mi – nu – ten uu u minuten
a – von – tu – ren uu u avonturen
be – dra – gen aa a bedragen
oor – za – ken aa a oorzaken
ba – na – nen aa a bananen

3 leraren bananen
figuren oorzaken
lokalen bedragen
kanaal avonturen
minuten automaten
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Woordpakket 6c jager  adres

1 a aa
adel talent paniek generaal
tabel baron betaling maatregel
manier patroon afdeling
ervaring plafond balans
barones kapel agenda

2 ee e medelijden
ee e maatregel
aa a adel
aa a ervaring
ee e afdeling
aa a betaling
ee e generaal
ee e medemens
aa a aanraking

Woordpakket 6a, 6b, 6c

1 ervaringen automaten
bejaarden minuten
inzichten bedragen
projecten figuren
tekeningen oorzaken

2 agenda barones
lokalen spontaan
bundel contacten
bananen medemens
betekenis manier
onvoldoende instrumenten
bovendien maatregel
industrie beweging
avonturen gedurende
talenten minuten

Taal actief  Groep 6  Antwoorden printbladen Computerprogramma spelling  © Malmberg ’s-Hertogenbosch 10



7 Een worteltje?

Woordpakket 7a jager  bakker

1 mening modern helling offer
ogenblik openbaar akkoord aardappel
nederlaag overschot gemiddeld binnenkort
ondernemer namens kennis liefhebber
overbodig personeel immers klasse

2 mening aardappel gemiddeld modern
akkoord overschot nederlaag kennis
ogenblik openbaar overbodig offer
helling binnenkort ondernemer immers

3 De aardappel rolt van de helling.

Woordpakket 7b ballen keuken

1 adressen modellen
ongelukken verschillen
toestellen ogenblikken
potretten sigaretten
getallen voorstellen

2 buitengewoon onderzoeker
gevoelens getuigenis
duivel armoede
oever koepel

3 armoede ogenblikken
sigaretten voorstellen
verschillen getuigenis
koepel modellen
onderzoeker duizend
kiezer oever
getallen portretten
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Woordpakket 7c jager  boeken

1 te-gen-o-ver uit-ste-kend sa-la-ris
pro-bleem va-der-land te-vens
te-gen-deel ja-ger pro-duct
te-vre-den

2 aardbeien vliegtuigen
seizoenen gebieden
fabrieken kwaliteiten
gebruiken feiten
wenkbrauwen inhouden

3 oerwouden uitstekend
wenkbrauwen vliegtuigen
salaris vaderland
seizoenen tevreden

Woordpakket 7a, 7b, 7c

1
woord korte lange tweeteken een mede- twee dezelfde in lettergrepen

klank klank klank klinker medeklinkers
mening me-ning
duizend dui-zend
nederlaag ne-der-laag
koepel koe-pel
helling hel-ling
openbaar o-pen-baar
offer of-fer

2 aardbeien adressen
getallen fabrieken
feiten modellen
ogenblikken gebieden
ongelukken oerwouden
portretten seizoenen
gebruiken vliegtuigen

3 modern overschot
binnenkort nederlaag
armoede uitstekend
probleem tevreden
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8 Bang voor water

Woordpakket 8a bakker  sleutels

1 eekhoorns opvolgers
sprekers dictees
schedels werkgevers
uitgevers goochelaars
schrijvers werknemers

2 i stil – le – tjes stilletjes
o ten – slot – te tenslotte
a op – pas – ser oppasser
o som – mi – ge sommige
i be – slis – sing beslissing
e in – ter – es – sant interessant
a aan – pas – sing aanpassing
u on – der – tus – sen  ondertussen
i bin – nen – lands binnenlands
i in – ge – wik – keld ingewikkeld

3 beslissing tenslotte
oppasser ingewikkeld
aanpassing uitgevers
interessant werknemers
ondertussen goochelaars

Woordpakket 8b bakker  huizen

1 pakket bezetting
apparaat programma
ellendig bemanning
oppervlak middelpunt
afzetting voorzitter

2 vieze kluizen
lenzen wezen
wijze beurzen
keuze dwaze
boze talloze

3 vieze kluizen
boze talloze
wijze keuze
dwaze wezen
beurzen lenzen
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Woordpakket 8c sleutels duiven  huizen

1 hoeven paleizen adviezen schakels
slaven schuiven bewijzen priesters
staven scherven bedrijven matrozen
gleuven snavels verblijven televisies

2 staven paleizen
slaven schuiven
stijve adviezen
hoeven bewijzen
scheve bedrijven
gleuven matrozen

3 schakels scherven
paleizen gleuven
staven bewijzen
adviezen bedrijven
schuiven matrozen
hoeven tegenstanders

Woordpakket 8a, 8b, 8c

1 pakket
oppasser
aanpassing
bemanning
ondertussen
advies
programma
voorstanders

Van boven naar onder lees je: apparaat

2 snavels werkgevers
lenzen goochelaars
staven kluizen
priesters werknemers
hoeven slaven
wezen bedrijven
beurzen matrozen
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9 Naar de markt

Woordpakket 9a dikst omhoog

1 kleiner kleinst
breder breedst
harder hardst
bekender bekendst
korter kortst
beroemder beroemdst
gezonder gezondst
later laatst
slechter slechtst
vervelender vervelendst

2 afval afkomst
alsjeblieft diefstal
hoogtepunt standpunt
nogmaals taalgebruik
tandarts toespraak

3 gezondst bekendst
beroemdst standpunt
breedst tandarts
hardst vervelendst

Woordpakket 9b ’s morgens  omhoog Amsterdam

1 ’s avonds ’s maandags Amsterdam Den Haag
’s nachts ’s ochtends Enschede Eindhoven
’s winters ’s woensdags Arnhem
’s middags ’s zomers Haarlem
’s morgens Assen

2 toeval Assen uitspraak
Amsterdam Enschede Eindhoven
Arnhem waaronder Haarlem
voorrang Haarlem

3 ’s maandags ’s middags
’s avonds ’s morgens
’s nachts ’s ochtends
’s woensdags ’s zomers
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Woordpakket 9c Amsterdam  Groningen

1 Drente Zeeland
Maastricht Middelburg
Nijmegen Zwolle
Limburg Groningen
Utrecht Friesland
Gelderland Tilburg

2 Noord-Holland Zuid-Holland Noord-Brabant
Groningen Utrecht
Zeeland Noord-Brabant Limburg
Groningen Friesland Drente

Woordpakket 9a, 9b, 9c

1 Enschede
Middelburg
Njimegen
Drente
Haarlem
Zwolle
Overijssel
Zeeland
Arnhem

Onder de pijl staat: Eindhoven

2 bekendst hardst
beroemdst kleinst
breedst kortst
gezondst laatst
slechtst vervelendst

3 ’s ochtends
’s middags
’s avonds
’s nachts
’s morgens
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10 De avondvierdaagse

Woordpakket 10a piano’s gouden

1 auto’s foto’s paraplu’s
kilo’s pinda’s ijsco’s
piano’s radio’s pagina’s

2 wollen
stenen
stalen
leren
blikken
houten

3 paraplu’s ijzeren
koperen ijsco’s
gouden blikken
radio’s firma’s
katoenen wollen
piano’s pagina’s

Woordpakket 10b bijv. Nederland

1 tv bijv.
km o.a.
enz. d.w.z.
cm z.o.z.
i.p.v. m.i.v.

2 Denemarken
Duitsland
Spanje
Polen
Amerika
Engeland
Zwitserland
Rusland
Zweden

3 Rusland Zwitserland
Polen Spanje
Denemarken Engeland
Zweden Europa
Duitsland Amerika
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Woordpakket 10c Nederland  Nederlander  Amsterdamse  Nederlandse

1 Belg Nederlander Deen
Rus Noor

2 Parijse
Romeinse
Utrechtse
Haagse
Rotterdamse
Amsterdamse
Friese
Engelse
Duitse
Hollandse
Franse
Nederlandse

3 Noorwegen
Frankrijk
Nederland

Woordpakket 10a, 10b, 10c

1 auto’s pagina’s
firma’s paraplu’s
foto’s piano’s
ijsco’s pinda’s
kilo’s radio’s

2 wollen houten
leren stalen
ijzeren stenen
gouden koperen
blikken katoenen

3 d.w.z. tv o.a.
cm enz. km
z.o.z. m.i.v. i.p.v.

Taal actief  Groep 6  Antwoorden printbladen Computerprogramma spelling  © Malmberg ’s-Hertogenbosch 18


