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  Toets Cito is NA aanbieding in Taal actief       Toets Cito is VOOR aanbieding in Taal actief

Groep 3 en 4

Cito Taal actief
cat.
3.0  
(nieuw)

cat.
2.0 
(oud)

omschrijving voorbeelden M3 E3 M4 E4 categorie woord komt aan bod in:

1 1 woorden met mkm bal, pop, boom x - - groep 3
2 2 woorden met mmkm en mkmm klap, bries, paars x x 1a klap, tent 4.1 (+ groep 3)
3 3 woorden met mmkmm klomp, plant x 1a klap, tent 4.1 (+ groep 3)
4 4 woorden met niet-geschreven tussenklank erf, melk x 2ab wolk, berg 4.1 (+ groep 3)
5 5 woorden met -(m)mmm of mmm- kunst, strik x 1b kunst, strik 4.1 (+ groep 3)
6 6 woorden met sch(r)- school, schrik x x 4ab schat, schrift 4.2 (+ sch in groep 3)
7 7 woorden met -ng(-) of -nk(-) slang, links x x 5ab tong, bank 4.3, 5.1 (+ groep 3)
8 8 woorden met f- of v- en s- of z- feest, verf, ziek x x 3ab vlag, fluit, som, zon 4.2 (+ groep 3)
9 9 verkleinwoord met uitgang -je(s) of -tje(s) huisje, stoeltje x 24ab huisje, paaltje 4.6, 5.5
10 12 woorden met –aai(-), -ooi(-), -oei(-) saai, mooie, boei x 7abc haai, kooi, boei 4.4, 5.1
11 13 samengestelde woorden met twee of meer 

medeklinkers na elkaar
schooltas, fietstocht x x 37a hijskraan 5.8

12 14 woorden met -eer(-), -eur(-), -oor(-) beer, geur, poort x 6abc beer, boor, deur 4.3, 5.1 (+ groep 3)
13 10 woorden met be-, ge-, ver-, te-, -el , -er, -en, -te begin, gevaar, merel x x 17abcd* bezoek, gebak, verkeer, hoogte 4.4, 5.3
14 11 woorden met (-)ei(-) of (-)ij(-) geit, fijne x x 10ab trein, ijs 4.3, 4.5, 5.2, 5.3

(+ groep 3)
15 18 woorden eindigend op -d hond, eend x x 25 hond 4.7, 5.4, 5.6
16 15 woorden op -a, -o, -u (klinkt als /aa/, /oo/, /uu/) papa, zo, nu x 27a sla 4.7
17 16 woorden met -au(-), -auw, -ou(-) of -ouw gauw, zout x 11ab pauw, hout 4.5, 5.5
18 17 woorden met -ch(t) pech, nacht x 9ab nacht, lach 4.6, 5.2
19 19 woorden op -eeuw, -ieuw, -uw leeuw, nieuw, ruw x 8abc sneeuw, kieuw, duw 4.5, 5.2
20 20 woorden met open eerste lettergreep bomen, hamer x 27b jager 4.8, 5.4, 5.7
21 21 woorden met gesloten eerste lettergreep bruggen, petten x 28 bakker 4.8, 5.4, 5.7

*  In Taal actief is te-, -el, -er, -en geen aparte categorie. Het gaat hier om de onbeklemtoonde ‘sjwaklanken’. Die komen in groep 3 aan bod met de woorden de, je, me, we, ze, te. In Taal actief komt aan de orde: be-, ge-, ver- en -te; en de dubbele 
sjwaklanken in -eren, -elen, -enen. Hiermee wordt de ‘sjwaklank’ voldoende geoefend.
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  Toets Cito is NA aanbieding in Taal actief       Toets Cito is VOOR aanbieding in Taal actief

Groep 5 en 6

Cito Taal actief
cat.
3.0  
(nieuw)

cat.
2.0 
(oud)

omschrijving voorbeelden M5 E5 M6 E6 categorie woord komt aan bod in:

7 7 woorden met -ng(-) of -nk(-) lengte, donker x x 5ab tong, bank 5.1, 6.1
8 8 woorden met (-)f- of (-)v- en (-)s-  of (-)z- zonder, ventiel x 3ab vlag, fluit 4.2, 
9 9 verkleinwoord met uitgang -je(s) , (na -d en -t), -etje(s), 

-pje(s) 
feestje, boompje, dingetje x x 24abc huisje, hondje, paaltje, ringetje 5.5, 6.3

10 12 woorden met (-)aai(-), (-)ooi(-), -oei(-) lawaai, rotzooi, geloei x 7abc haai, kooi, boei 4.4, 5.1
11 13 samengestelde woorden met twee of meer 

medeklinkers na elkaar*
schooltas, fietstocht 37a hijskraan 5.8 

12 14 woorden met -eer(-), -eur(-), -oor(-) beer, poort, geur x 6abc beer, boor, deur 4.3, 5.1
13 10 woorden met be-, ge-, ver-, te-, -el, -er, -en, -te** merel, begin, gevaar x 17abcd bezoek, gebak, verkeer, hoogte 5.3, 6.8
14 11 woorden met (-)ei(-) of (-)ij(-) refrein, aardbei, vijver x x x 10ab trein, ijs 4.3, 4.5, 5.2, 5.3

6.1, 6.5
15 18 woorden eindigend op -d handvat, rashond x x x 25 hond 4.7, 5.4, 5.6, 6.4
16 15 woorden op -a, -o, -u (klinkt als /aa/, /oo/, /uu/) panda, salto x 27a sla 4.7, 5.4
17 16 woorden met -au(-), -auw(-), -ou(-)  of –ouw(-) gemauw, kabouter x x 11ab pauw, hout 4.5, 5.5
18 17 woorden met -ch(t)(-) echo, jochie, gewicht x x x 9ab nacht, lach 4.6, 5.2, 5.5, 6.1
19 19 woorden met -eeuw(-), -ieuw(-),  -uw(-) leeuwin, zwaluw x x 8abc sneeuw, kieuw, duw 4.5, 5.2
20 20 woorden met open lettergreep soldaten, bananen x x x x 27b jager 4.8, 5.4, 5.7, 6.4, 6.7
21 21 woorden met gesloten lettergreep trommel, oppasser x x x x 28 bakker 4.8, 5.4, 5.7, 6.4, 6.7
22 22 verandering van -f in -v- en -s in -z- bij verbuiging of 

meervoudsvorming
brave, huizen x x x 30ab duiven, huizen 5.7, 6.2

23 23 woorden met -em, -elen, -enen of -eren kinderen, stiekem x x x 32ab kinderen, hersenen 5.8
24 24 woorden op -ig(e) en -lijk(e) stevige, lelijk x x 18ab jarig, vrolijk 5.3
25 25 woorden waarin /ie/ geschreven wordt als i prima, minuut, gitaar x x 12 liter 6.2, 6.8
26 26 woorden waarin /s/ geschreven wordt als c cel, december x x 13a cijfer 6.3, 6.6
27 27 woorden waarin /k/ geschreven wordt als c clown, camera x x 13b insect 6.3, 6.6
28 29 woorden beginnend met ’s of eindigend op ’s  ’s middags, zebra's x 33abc ’s morgens, piano’s 6.6
29 30 woorden met -tie(-) waarin t klinkt als ts vakantie, traditie x 22ab politie 6.8
30 31 woorden met -heid of -teit kwaliteit, eenheid x 19ab snelheid 6.6
31 28 leenwoorden waarin /zj/ geschreven wordt als g(e) giraf, horloge x 20 garage 6.5

* Deze categorie wordt in M4 en E4 getoetst.

**  In Taal actief is te-, -el, -er, -en geen aparte categorie. Het gaat hier om de onbeklemtoonde ‘sjwaklanken’. Die komen in groep 3 aan bod met de woorden de, je, me, we, ze, te. In Taal actief komt aan de orde: be-, ge-, ver- en -te; en de dubbele 
sjwaklanken in -eren, -elen, -enen. Hiermee wordt de ‘sjwaklank’ voldoende geoefend.
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  Toets Cito is NA aanbieding in Taal actief       Toets Cito is VOOR aanbieding in Taal actief

Groep 7: niet-werkwoorden

Cito Taal actief
cat.
3.0  
(nieuw)

cat.
2.0 
(oud)

omschrijving voorbeelden M7 E7 categorie woord komt aan bod in:

2021 47 woorden met open / gesloten lettergreep notaris, bemanning x x 27 jager 7.6 (+ groep 4, 5, 6)
28 bakker 7.6 (+ groep 4, 5, 6)

24 24 woorden met -ig(-) en -lijk(-) akelig, koninklijk x 18a jarig 6.3
18b vrolijk 6.3

25 25 woorden waarin /ie/ geschreven wordt als i Diploma, kiwi, televisie x x 12 liter 7.1 (+ groep 6)
26 26 woorden waarin /s/ geschreven wordt als c Narcis, ceremonie x 13a cijfer 7.6 (+ groep 6)
27 27 woorden waarin /k/ geschreven wordt als c Camera, accordeon x 13b insect 7.6 (+ groep 6)
28 29 woorden beginnend met ’s of eindigend op ’s ’s ochtends, komma’s x 33a ’s morgens, 7.1 (+ groep 6)

33b piano’s 7.1, 7.7 (+ groep 6)
33c Selma’s 7.7

29 30 woorden met -tie(-) waarin t klinkt als (t)s vakantie, traditie x x 22a politie 7.5 (+ groep 6)
22b directie 7.5

30 31 woorden met -heid of -teit majesteit, veiligheid x 19a snelheid 7.4 (+ groep 6)
19b majesteit 7.4

31 28 leenwoorden waarin /zj/ geschreven wordt als g(e) giraf, horloge x 20 garage 7.4 (+ groep 6)
32 - leenwoorden waarin /sj/ geschreven wordt als ch chef*, machine x 16b chauffeur 7.8
33 33 woorden met -b(-) krab, absoluut x x 14 krab 7.3
34 32 woorden met (-)y(-) pony, baby, pyjama x x 16d baby 8.1
35 36 woorden met een trema zeeën, ruïne x 34a knieën 7.7

34b ruïne 7.7
38 37 woorden met of zonder een hoofdletter Marjolein, Pasen, kerst, juni x 38 Nederland 7.4
41 40 woorden waarin /t/ geschreven wordt als th theater, thuis, apotheek x x 15 thee 7.3
42 41 woorden met -isch(e) alfabetisch, automatisch x x 21 elektrisch 7.2
43 44 woorden waarin /ks/ geschreven wordt als x taxi, examen x 16c taxi 7.8
44 46 verkleinwoorden -aatje, -eetje, -ootje, -uutje en met de 

uitgang -nkje
parapluutje, kettinkje x x 24e autootje 7.3

24b kettinkje 6.3
45 - woorden met assimilatieverschijnselen zakdoek, ontdekking x x 37b rugzak 6.5
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  Toets Cito is NA aanbieding in Taal actief       Toets Cito is VOOR aanbieding in Taal actief

Groep 7: werkwoorden

Cito Taal actief
cat.
3.0  
(nieuw)

cat.
2.0 
(oud)

omschrijving voorbeelden M7 E7 M8 categorie woord
komt aan 

bod in:

1 Tijd van nu
1a -t achter stam van zwak ww dat in 

o.v.t. de uitgang -de krijgt
Jij tekent, zij geeft x x t.t. werkwoorden normaal 

(1, 4, 5)
kleuren, fietsen, roepen 7.1 (+ 

groep 6)
1b wel of geen -t achter een stam op -d ik vind, jij onthoudt, zij wordt, 

hij verbindt
x x x t.t werkwoorden met stam 

op d of t (2, 5, 7, 8)
praten, fluiten, raden, vinden 7.1 (+ 

groep 6)
1c bij inversie pv-ond: wel of geen -t 

achter een stam op -d (vraag of 
gebiedende wijs)

bind ik? word jij? houdt u? 
schud de kaarten!

x gebiedende wijs alle 
werkwoorden

7.8

x de persoonsvorm met je of 
jij erachter

6.7 (+ Taal: 
6.5)

1d homofone gevallen het gebeurt, jij verdeelt x dubbelvormen hij bestede/het bestede geld 
praten/praattenbenoemt/
benoemd erkent/erkend

8.2, 8.4, 
8.5, 8.7

2 Tijd van toen
2a zwak ww dat in o.v.t. de uitgang-te(n) 

of -de(n) krijgt
ik bakte, zij tekende, wij 
hoopten

x x v.t. zelfde-
klankwerkwoorden normaal 
(1, 4)

kleuren, fietsen 7.2, 7.3

2b verdubbeling d of t bij zwak ww met 
stam op -d of -t

ik raadde, jij stootte, wij 
landden

x x x v.t. zelfde-
klankwerkwoorden met 
stam op d of t (2, 5)

raden, praten 7.2, 7.3

2c geen -t bij sterk ww dat in 2e en 
3epersoon eindigt op -d

jij werd, zij hield, hij stond x x x v.t. andere-
klankwerkwoorden met 
stam op d of t (7, 8)

vinden, fluiten 7.4

2d uitgang -sde(n) of -fde(n) bij zwak ww 
met stam op -z of -v

ik beefde, de storm raasde, 
jullie verfden

x x v.t. zelfde-
klankwerkwoorden met  
v/f- of z/s-wisseling (3)

proeven, reizen 7.2

2e geen verdubbeling medeklinker bijsterk 
ww (alleen bij Taalverzorging)

wij liepen, zij stonden
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  Toets Cito is NA aanbieding in Taal actief       Toets Cito is VOOR aanbieding in Taal actief

Groep 7: werkwoorden

Cito Taal actief
cat.
3.0  
(nieuw)

cat.
2.0 
(oud)

omschrijving voorbeelden M7 E7 M8 categorie woord
komt aan 

bod in:

3 Voltooid deelwoord
3a keuze voor eind-d of eind-t bijzwakke 

werkwoorden met een stam die niet 
eindigt op -d, -t, -v of -z

geblust, gezeurd x x voltooid deelwoorden 
zelfde-klankwerkwoorden 
normaal (1, 4, 5)

kleuren, fietsen 7.6, 8.1

3b homofone gevallen is beoordeeld, is verbrand x x dubbelvormen van 
werkwoorden met een 
voorvoegsel: hij-vorm t.t. 
en voltooid deelwoord 

benoemt/benoemd, erkent/
erkend

8.5, 8.7

3c zwakke werkwoorden met stam op -d, 
-t, - v of -z

gebeefd, geraasd, afgemeld x x voltooid deelwoorden 
zelfde-klankwerkwoorden 
met stam op d of v/f of 
z/s-wisseling (3)

branden, proeven, reizen 7.6, 8.1

4 (on)voltooid deelwoord bijvoeglijk 
gebruikt

4a wel of geen -n aan het eind; -d of -t 
aan het eind; onvoltooid deelwoord 
bijvoeglijk gebruikt

gekookte eieren, gebraden 
vlees; gegrild vlees, ingeblikt 
voedsel; trillende stem

x x bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord, tegenwoordig 
deelwoord

gekleurde muur, gefietste 
afstand, bestede geld, gevonden 
schat, gebrande pinda, lopende 
band

8.2, 8.3, 
8.5

5 Infinitief
5a homofone gevallen (alleen bij 

Taalverzorging)
praten, wieden dubbelvormen: praten/

praatten
8.4
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© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 6 van 8Taal actief 4 | Taal actief & Cito 

  Toets Cito is NA aanbieding in Taal actief       Toets Cito is VOOR aanbieding in Taal actief

Groep 8: niet-werkwoorden

Cito Taal actief
cat.
3.0  
(nieuw)

cat.
2.0 
(oud)

omschrijving voorbeelden B8/M8 categorie woord komt aan bod in:

2021 47 woorden met open / gesloten lettergreep notaris, bemanning x 27 jager 8.4, 8.5 (+ groep 4, 5, 6, 7)
28 bakker 8.4, 8.5 (+ groep 4, 5, 6, 7)

26 26 woorden waarin /s/ geschreven wordt als c narcis, ceremonie x 13a cijfer 8.1 (+ groep 6, 7)
27 27 woorden waarin /k/ geschreven wordt als c camera, accordeon x 13b insect 8.1 (+ groep 6, 7)
28 29 woorden beginnend met ’s of eindigend op ’s ’s ochtends, komma’s x 33a ’s morgens, 8.3 (+ groep 6, 7)

33b piano’s 8.3 (+ groep 6, 7)
35 36 woorden met een trema zeeën, ruïne x 34a knieën 8.3 (+ groep 7)

34b ruïne 8.3 (+ groep 7)
37 34 Samenstelling met tussen -e(n)- blokkendoos, zonnehoed x 37c woordenboek 8.2

37d groenteman 8.2
3940 3839 Franse en Engelse leenwoorden bureau, journaal, team, 

keeper
x 16a team 8.1

16b chauffeur
41 40 woorden waarin /t/ geschreven wordt als th theater, thuis, apotheek x 15 thee groep 7
43 44 woorden waarin /ks/ geschreven wordt als x taxi, examen x 16c taxi 8.5
46 ? woorden op -iaal, -ieel, -ueel, -eaal speciaal, commercieel, 

actueel
x 23a liniaal 8.4

23b financieel 8.4
23c actueel 8.4

47 ? Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden wollen, leren, houten x 36 gouden 8.5
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  Toets Cito is NA aanbieding in Taal actief       Toets Cito is VOOR aanbieding in Taal actief

Groep 8: werkwoorden

Cito Taal actief
cat.
3.0  
(nieuw)

cat.
2.0 
(oud)

omschrijving voorbeelden M7 E7 M8 categorie woord
komt aan 

bod in:

1 Tijd van nu (o.t.t.)
1a -t achter stam van zwak ww dat in 

o.v.t. de uitgang -de krijgt
Jij tekent, zij geeft x x t.t. werkwoorden normaal 

(1, 4, 5)
kleuren, fietsen, roepen 7.1 (+ 

groep 6)
1b wel of geen -t achter een stam op -d ik vind, jij onthoudt, zij wordt, 

hij verbindt
x x x t.t werkwoorden met stam 

op d of t (2, 5, 7, 8)
praten, fluiten, raden, vinden 7.1, 8.8 (+ 

groep 6)
1c bij inversie pv-ond: wel of geen -t 

achter een stam op -d (vraag of 
gebiedende wijs)

bind ik? word jij? houdt u? 
schud de kaarten!

x gebiedende wijs alle 
werkwoorden

7.8

x de persoonsvorm met je of 
jij erachter

6.7 (+ Taal: 
6.5)

1d homofone gevallen het gebeurt, jij verdeelt x dubbelvormen hij bestede/het bestede geld 
praten/praatten benoemt/
benoemd erkent/erkend

8.2, 8.4, 
8.5, 8.7

2 Tijd van toen (o.v.t)
2a zwak ww dat in o.v.t. de uitgang -te(n) 

of -de(n) krijgt
ik bakte, zij tekende, wij 
hoopten

x x v.t. zelfde-
klankwerkwoorden normaal 
(1, 4)

kleuren, fietsen 7.2, 7.3

2b verdubbeling d of t bij zwak ww met 
stam op -d of -t

ik raadde, jij stootte, wij 
landden

x x x v.t. zelfde-
klankwerkwoorden met 
stam op d of t (2, 5)

raden, praten 7.2, 7.3, 
8.8

2c geen -t bij sterk ww dat in 2e en 3e 
persoon eindigt op -d

jij werd, zij hield, hij stond x x x v.t. andere-
klankwerkwoorden met 
stam op d of t (7, 8)

vinden, fluiten 7.4

2d uitgang -sde(n) of -fde(n) bij zwak ww 
met stam op -z of -v

ik beefde, de storm raasde, 
jullie verfden

x x v.t. zelfde-
klankwerkwoorden met v/f- 
of z/s-wisseling (3)

proeven, reizen 7.2

2e geen verdubbeling medeklinker bij sterk 
ww (alleen bij Taalverzorging)

wij liepen, zij stonden
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  Toets Cito is NA aanbieding in Taal actief       Toets Cito is VOOR aanbieding in Taal actief

Groep 8: werkwoorden

Cito Taal actief
cat.
3.0  
(nieuw)

cat.
2.0 
(oud)

omschrijving voorbeelden M7 E7 M8 categorie woord
komt aan 

bod in:

3 Voltooid deelwoord 
3a keuze voor eind-d of eind-t bij zwakke 

werkwoorden met een stam die niet 
eindigt op -d, -t, -v of -z

geblust, gezeurd x x voltooid deelwoorden 
zelfde-klankwerkwoorden 
normaal (1, 4, 5)

kleuren, fietsen 7.6, 8.1

3b homofone gevallen is beoordeeld, is verbrand x x dubbelvormen van 
werkwoorden met een 
voorvoegsel: hij-vorm t.t. 
en voltooid deelwoord 

benoemt/benoemd, erkent/
erkend

8.5, 8.7

3c zwakke werkwoorden met stam op -d, 
-t, - v of -z

gebeefd, geraasd, afgemeld x x voltooid deelwoorden 
zelfde-klankwerkwoorden 
met stam op d of v/f of 
z/s-wisseling (3)

branden, proeven, reizen 7.6, 8.1

4 (on)voltooid deelwoord bijvoeglijk 
gebruikt

4a wel of geen -n aan het eind; -d of -t 
aan het eind; onvoltooid deelwoord 
bijvoeglijk gebruikt

gekookte eieren, gebraden 
vlees; gegrild vlees, ingeblikt 
voedsel; trillende stem

x x bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord, tegenwoordig 
deelwoord

gekleurde muur, gefietste 
afstand, bestede geld, gevonden 
schat, gebrande pinda, lopende 
band

8.2, 8.3, 
8.5

5 Infinitief
5a homofone gevallen (alleen bij 

Taalverzorging)
praten, wieden dubbelvormen: praten/

praatten
8.4
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