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 1  Het is een zonnige dag. dag 
 2  De haas ligt lekker in het gras. gras 
 3  Dan ziet de haas de schildpad aankomen. haas 
 4  Ach, Schildpad, wat ben jij toch langzaam. ben 
 5  Ik kan veel harder rennen dan jij. veel 
 6  De schildpad staat stil. stil 
 7  Oh, ja? Dat zullen we dan nog wel eens zien! nog 
 8  We doen een wedstrijd. doen 
 9  Wie het eerst bij de schuur is. wie 
 10  De haas vindt het best. best 
 11  De schildpad heeft toch geen kans. kans 
 12  Ze gaan naast elkaar staan. staan 
 13  Klaar voor de start? Af! af 
 14  Daar gaan ze! gaan 
 15  Ze doen alle twee hun uiterste best. twee 
 16  De haas vindt het leuk. leuk 
 17  Hij loopt dan ook heel hard. ook 
 18  De schildpad niet. niet 
 19  Die kan niet zo hard. kan 
 20  De haas wil winnen. Maar gaat dat lukken?  wil 
 21  De haas wordt een beetje moe van het rennen. moe
 22  Ik rust een beetje uit, denkt hij. uit 
 23  Ik ben al heel ver. heel
 24  En de schildpad is pas aan het begin. pas
 25  Hij gaat lekker op zijn rug liggen. rug 
 26  Dan draait hij zich op zijn buik. buik 
 27  Hij valt in slaap. in
 28  Hij slaapt wel een uur. uur 
 29  Dan krijgt hij jeuk. jeuk 
 30  Hij doet één oog open. oog 
 31  Dan weet hij het weer! weet 
 32  Wat is hij dom geweest! dom
 33  Hij zet het op een rennen. zet 
 34  Wat heeft hij ineens een haast! haast 
 35  Maar de schildpad is al bij de schuur. maar 
 36  Die heeft dus gewonnen! dus 
 37  Dat is wel zuur voor de haas. zuur 
 38  Hopelijk heeft hij er iets van geleerd. iets 
 39  Wie hoog van de toren blaast... hoog 
 40  Kan diep vallen. diep 

Aanwijzingen bij afname
•  Het instapdictee bestaat uit 40 klankzuivere woorden, die kinderen hebben leren spellen in groep 3.
• De woorden zijn onderverdeeld in korte klanken, lange klanken en tweetekenklanken.  
• U kunt het dictee verspreid over twee lessen afnemen. 
• De kinderen werken in hun dicteeschrift of op het invulblad Instapdictee. 
• Zeg eerst het woord, vervolgens de zin en herhaal daarna nog een keer het woord. De kinderen schrijven alleen het woord op. 
• Laat de kinderen na afloop van het dictee de woorden controleren, en bij twijfel verbeteren.
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