instapdictee

groep 7

Aanwijzingen bij afname
• Het instapdictee bestaat uit 40 woorden. Er worden in dit dictee geen werkwoorden getoetst.
• U kunt het dictee verspreid over twee lessen afnemen.
• De kinderen werken in hun dicteeschrift of op het invulblad instapdictee.
• Het instapdictee is gelijk aan het uitstapdictee van de vorige jaargroep. U kunt kiezen voor tweemaal afname of voor een keer voor of na de
zomervakantie.
• 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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Mijn lievelingskleur is donkerblauw.
Ik schrijf met mijn rechterhand.
Ik beheers iedere tekstsoort.
Tientallen kladblokken heb ik al vol.
Mijn ouders zijn allebei leraren.
Misschien hou ik daarom van onderwijs.
Mijn muur hangt vol met diploma’s.
In de vakantie verveel ik me suf.
Dan leer ik alle hoofdsteden van de wereld.
En lees ik de geschiedenis van Abchazië.
Ik meet de straat op in centimeters.
Dat doe ik heel precies.
Ik onderzoek de techniek van de broodrooster.
Ik bouw een windmolen op het balkon.
Ik doe de boekhouding voor mijn vader.
Ik geef mama de oplossing van het cryptogram.
Ik kan niet wachten tot de dictees weer komen.
Ik weet van elke medeklinker zijn plek.
Aquarium schrijven is zo eenvoudig.
Desnoods doe ik het in spiegelbeeld.
Ik schrijf Eindhoven, IJsselstein en Eibergen goed.
Over ichtyosaurus hoef ik geen seconde na te denken.
Maar gymmen vind ik vreselijk.
Daarbij heb ik niets aan al mijn kennis.
Ik kan geen enkel kunstje met de bal.
Ik ben gewoon een stijve hark.
Bokspringen vind ik hartstikke ingewikkeld.
Voor hard rennen heb ik geen talent.
Ik ben echt kampioen struikelen.
Ik fiets ’s ochtends heel voorzichtig naar school.
Mijn vrienden zitten allemaal op karate.
En vaak gaan ze een balletje trappen.
Daar baal ik wel enigszins van.
Dan hang ik maar het genie uit.
Dat is toch nog een mooie verdeling.
Ik vertel over sporten in de oudheid.
Ik reken uit hoeveel kilometer iedereen loopt.
Ik lever bewijzen voor buitenspel.
Die zijn heel betrouwbaar.
Zo oogst ik toch nog applaus bij een sport.
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