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TAAL ACTIEF 4  | EXTRA AANBOD SPELLING   

GROEP 4 | EERSTE SEMESTER
In te plannen in parkeerweek 2 (na thema 4) ter voorbereiding op Cito M4.

1. Samengestelde woorden met 2 of meer medeklinkers na elkaar.

CITO TA

categorie 11 37a

woord schooltas, fietstocht hijskraan

moment M4, E4 5.8

 Extra aanbod: 

 Groep 4, thema 7, basisles 7/8. 

  In deze basisles komt categorie 26 aan bod: woorden met twee verschillende medeklinkers 

in het midden (kasteel). De kinderen krijgen daarmee een eerste kennismaking met het 

spellingprobleem. De categorieën 'samengestelde woorden van Cito' (schooltas) en 'woorden 

met 2 of meer medeklinkers na elkaar van Taal actief’ (hijskraan) vertonen voldoende 

overeenkomst in de oriëntatie op de medeklinkers in het midden van het woord. 

 In groep 5, thema 8, wordt in Taal actief verder ingegaan op samengestelde woorden.

2.  Woorden die eindigen op d.

CITO TA

categorie 15 25

woord hond, eend hond

moment M4, E4 4.7

 Extra aanbod:

 Groep 4, thema 7, basisles 1/2.

 De kinderen krijgen daarmee een eerste kennismaking met het spellingprobleem. 

Voorstel planning parkeerweek 2

maandag parkeerweekdictee

dinsdag woorden die eindigen op d: instructie groep 4, thema 7, les 1

woensdag woorden die eindigen op d: oefening groep 4, thema 7, les 2

donderdag samengestelde woorden: instructie groep 4, thema 7, les 7

vrijdag samengestelde woorden: oefening groep 4, thema 7, les 8

U kunt deze lessen in thema 7 nogmaals aanbieden. Deze herhaling is wenselijk zodat de kinderen goed voorbereid zijn 
op het woorden- en zinnendictee van dat thema.



© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 2 van 9Taal actief 4 | Extra aanbod spelling 

GROEP 4 | TWEEDE SEMESTER
Er is geen extra aanbod nodig.

In eerste instantie lijkt er een verschil te zijn in het aanbod van de categorie  

samengestelde woorden:

Samengestelde woorden met 2 of meer medeklinkers na elkaar.

CITO TA

categorie 11 37a

woord schooltas, fietstocht hijskraan

moment M4, E4 5.8

Echter: in groep 4, thema 7, is categorie 26 aan bod gekomen: woorden met twee verschillende 

medeklinkers in het midden (kasteel). De categorieën 'samengestelde woorden van Cito' 

(schooltas) en 'woorden met 2 of meer medeklinkers na elkaar van Taal actief’ (hijskraan) 

vertonen voldoende overeenkomst in de oriëntatie op de medeklinkers in het midden van 

het woord. 

In groep 5, thema 8, wordt in Taal actief verder ingegaan op samengestelde woorden.
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GROEP 5 | EERSTE SEMESTER
In te plannen in parkeerweek 2 (na thema 4) ter voorbereiding op Cito M5.

1.  Woorden waarbij f in v en s in z verandert.

CITO TA

categorie 22 30ab

woord brave
huizen

hijskraan
duiven

moment M5, E5, M6 5.7, 6.2

 Extra aanbod: 

 Groep 5, thema 7, basisles 9/10 en 11/12.

 De kinderen krijgen daarmee een eerste kennismaking met het spellingprobleem. 

2. Woorden op –eren en –enen (en –em)

CITO TA

categorie 23 32ab

woord kinderen
stiekem

kinderen
hersenen

moment M5, E5, M6 5.8

 Extra aanbod:

 Groep 5, thema 8, basisles 5/6 en 7/8.

 De kinderen krijgen daarmee een eerste kennismaking met het spellingprobleem. 

Voorstel planning parkeerweek 2

maandag parkeerweekdictee

dinsdag woorden met v en z: instructie groep 5, thema 7, les 9 en 11

woensdag woorden met v en z: oefening groep 5, thema 7, les 10 en 12

donderdag woorden op –eren en -enen: instructie groep 5, thema 7, les 5 en 7

vrijdag woorden op –eren en -enen: oefening groep 5, thema 7, les 6 en 8

U kunt deze lessen in thema 7 nogmaals aanbieden. Deze herhaling is wenselijk zodat de kinderen goed voorbereid zijn 
op het woorden- en zinnendictee van dat thema.
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GROEP 5 | TWEEDE SEMESTER
Er is geen extra aanbod nodig.

 

GROEP 6 | EERSTE SEMESTER
Er is geen extra aanbod nodig.

GROEP 6 | TWEEDE SEMESTER
Er is geen extra aanbod nodig.
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TAAL ACTIEF 4  | EXTRA AANBOD SPELLING   

GROEP 7 | EERSTE SEMESTER
In te plannen in parkeerweek 2 (na thema 4) ter voorbereiding op Cito M7.

1.  Niet-werkwoorden: leenwoorden waarin /sj/ geschreven wordt als ch

CITO TA

categorie 32 16b

woord chef, machine chauffeur

moment M7, E7 8.1

Extra aanbod: 

Groep 8, thema 1, basisles 5/6. 

In deze basisles komt categorie 16b aan bod: Engelse en Franse leenwoorden.

2.  Niet-werkwoorden: woorden met y

CITO TA

categorie 34 16d

woord pony, baby, pyjama baby

moment M7, E7 8.1

Extra aanbod: 

Groep 8, thema 1, basisles 9/10. 

In deze basisles komt categorie 16d aan bod: woorden met y (baby). 

3.  Werkwoorden: inversie persoonsvorm-onderwerp

CITO TA

categorie 1c tegenwoordige tijd

omschrijving 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!

moment M7, E7 6.7

Extra aanbod: 

Groep 6, thema 7, les 3 / groep 7, thema 1, les 11

In groep 6, thema 7, les 3 leren de kinderen normale werkwoorden in de tegenwoordige tijd. 

In de handleiding van die les staat bij stap 2 (instructie) bij punt 2 de uitleg van de inversie 

met het onderwerp jij. Voor het extra aanbod kunt u groep 7, thema 1, les 11 gebruiken. U 

kunt het instapkaartje uit deze les herhalen en als extra oefening het kopieerblad bij thema 

1 les 12 aangepast aanbieden door alle zinnen vragend te maken en i.p.v. ’ik’ het onderwerp 

afwisselend jij of je te maken.



© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 6 van 9Taal actief 4 | Extra aanbod spelling 

4.  Werkwoorden: homofone gevallen

CITO TA

categorie 1d, 3b dubbelvormen

omschrijving homofone gevallen:
1d: t.t: het gebeurt, jij verdeelt
3b: volt. deelwoord: is beoordeeld, is 
verbrand

dubbelvormen van werkwoorden met 
een voorvoegsel: hij-vorm t.t. en voltooid 
deelwoord:
benoemt/benoemd, erkent/erkend

moment 1d: M8
3b: E7, M8

8.2, 8.4, 8.5, 8.7

Extra aanbod: 

Groep 8, thema 5, les 3-4 | Groep 8, thema 7, les 7-8

Twee dubbelvormen komen vóór M8 aan de orde: in 8.2 (hij besteedde/het bestede geld) 

en 8.4 (praten/praatten). Eén dubbelvorm komt twee keer na M8 aan bod: in 8.5 (benoemt/

benoemd) en 8.7 (erkent/erkend). In deze lessen leren de kinderen dubbelvormen van 

werkwoorden met een voorvoegsel: de hij-vorm in de tegenwoordige tijd en het voltooid 

deelwoord.

5. Werkwoorden: bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

CITO TA

categorie 4a bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

omschrijving 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

-  bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord: 
gefietste afstand, bestede geld, gevonden 
schat, gebrande pinda

- tegenwoordig deelwoord: lopende band

moment E7, M8 8.2, 8.3 (bijvoeglijk gebruikt voltooid 
deelwoord)
8.5 (tegenwoordig deelwoord)

Extra aanbod: 

Groep 8, thema 2, les 3-4, 7-8 | Groep 8, thema 3, les 3-4, 7-8, 11-12

In deze basislessen komt het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord aan bod uit alle 

categorieën werkwoorden.

Groep 8, thema 5, les 11-12

In deze basislessen komt het tegenwoordig deelwoord (bijvoeglijk gebruikt) aan bod.
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Voorstel planning parkeerweek 2 groep 7

maandag parkeerweekdictee

dinsdag cat. 16b: woorden met y Instructie uit thema 8.1 les 9. 

woensdag Oefening: extra oefenen les 10

donderdag Cat. 16b: leenwoorden Instructie uit thema 8.1 les 5 

vrijdag Oefening: extra oefenen les 6

Voorstel planning parkeerweek 4 groep 7

maandag parkeerweekdictee

dinsdag dubbelvormen van werkwoorden met 
een voorvoegsel: hij-vorm t.t. en voltooid 
deelwoord gebeurt/gebeurd

Instructie uit thema 8.5 les 3

woensdag Oefening: extra oefenen les 4

donderdag bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord: wel 
of geen -n aan het eind; -d of -t aan het eind; 
onvoltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt

Instructie uit thema 8.2 les 3

vrijdag Oefening: extra oefenen les 4

Voorstel planning parkeerweek 2 groep 8

maandag parkeerweekdictee

dinsdag inversie persoonsvorm – onderwerp jij of je Instructie uit thema 7.1, les 3, stap 2.2

woensdag Oefening: extra oefenen thema 7.1, les 
12, opdracht 2 aangepast:
Maak de zinnen vragend.
Vervang ‘ik’ door jij of je.

donderdag dubbelvormen van werkwoorden met 
een voorvoegsel: hij-vorm t.t. en voltooid 
deelwoord

Instructie uit 8.5 les 3.

vrijdag Oefening: werkboek thema 8.5 les 4.
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TAAL ACTIEF 4  | EXTRA AANBOD SPELLING   

GROEP 8 | EERSTE SEMESTER
In te plannen in parkeerweek 1 (na thema 2 ) en 2 (na thema 4) ter voorbereiding op Cito B/M8.

1. Niet-werkwoorden: woorden waarin /ks/ geschreven wordt als x

CITO TA

categorie 43 16c

woord Taxi, examen taxi

moment B/M8 8.5

Extra aanbod: 

Groep 8, thema 5, basisles 9/10. 

In deze basisles komt categorie 16c aan bod: woorden met x (taxi).

2. Niet-werkwoorden: Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden

CITO TA

categorie 47 36

woord wollen, leren, houten gouden

moment B/M8 8.5

Extra aanbod: 

Groep 8, thema 5, basisles 1/2. 

In deze basisles komt categorie 36 aan bod: stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden (gouden). 

3.  Werkwoorden: homofone gevallen

CITO TA

categorie 1d, 3b dubbelvormen

woord homofone gevallen:
1d: t.t: het gebeurt, jij verdeelt
3b: volt. deelwoord: is beoordeeld, 
is verbrand

dubbelvormen van werkwoorden met een 
voorvoegsel: hij-vorm t.t. en voltooid deelwoord:
benoemt/benoemd, erkent/erkend

moment 1d: M8
3b: E7, M8

8.2, 8.4, 8.5, 8.7

Extra aanbod: 

Groep 8, thema 5, les 3-4 | Groep 8, thema 7, les 7-8

Twee dubbelvormen komen vóór M8 aan de orde: in 8.2 (hij besteedde/het bestede geld) en 8.4 

(praten/praatten). Eén dubbelvorm komt twee keer na M8 aan bod: in 8.5 (benoemt/benoemd) 

en 8.7 (erkent/erkend). In deze lessen leren de kinderen dubbelvormen van werkwoorden met 

een voorvoegsel: de hij-vorm in de tegenwoordige tijd en het voltooid deelwoord.
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Voorstel planning parkeerweek 1 groep 8

maandag parkeerweekdictee

dinsdag cat. 16c: woorden met x Instructie uit thema 8.5 les 9. 

woensdag Oefening: extra oefenen les 10

donderdag Cat. 36: stoffelijke bijvoeglijke 
naamwoorden 

Instructie uit thema 8.5 les 1 

vrijdag Oefening: extra oefenen les 2

Voorstel planning parkeerweek 2 groep 8

maandag parkeerweekdictee

dinsdag inversie persoonsvorm – onderwerp jij of je Instructie uit thema 7.1, les 3, stap 2.2

woensdag  Oefening: extra oefenen thema 7.1, les 
12, opdracht 2 aangepast:
Maak de zinnen vragend.
Vervang ‘ik’ door jij of je.

donderdag dubbelvormen van werkwoorden met 
een voorvoegsel: hij-vorm t.t. en voltooid 
deelwoord

Instructie uit 8.5 les 3.

vrijdag Oefening: werkboek thema 8.5 les 4.
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