
Spelling: Rol de dobbelsteen 

Pak de woordenlijst en begin met het eerste woord. Rol met de 

dobbelsteen en voer de opdracht uit die achter het cijfer staat.  

 

 
 
 

Schrijf het woord met verschillende kleuren. 

 

 
 
 

Schrijf het woord achterstevoren. 

 

 
 

Schrijf het woord zo klein mogelijk. 
( wel nog leesbaar ) 

 

 
 
 

Schrijf het woord met je ogen dicht. 

 

 

 
Schrijf het woord 5 keer op. 

 

 
 

Schrijf het woord met HOOFDLETTERS. 
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Categorie 5a: woorden met ng 

hengel spanning  

vangen  voeding  

keuring  vinger  

botsing  stengel  

koningin  strenge  

koning  honing 

woning lening 

lading  melding  

kleding  branding  

aanvang  bengels  

dranghekken  springen  

dingen   
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Categorie 5b: woorden met nk 
 
drinken  schenken  

bankstel  donkere  

blanke enkel  
flinke  linker  
anker  vonkje  
wenken  frisdrank  

blinken  staking  

stinken  denken  

krenken  links  
bank  pink  
vink  sprinkhaan  
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Categorie 6a/b: woorden met eer/oor 

 
leerling  spoorweg 
meneer  voortaan  
smeert  door  
keer kantoor 
weer voorkant  
leert  hoort 
beer  oorbel 
kleerkast spoor  
meer  
speer   
neer   
verkeer  
eerst   
brandweer  
ongeveer   

weerkaart   
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Categorie 6c: woorden met eur 
 

speurneus  zeuren 
treuren deuren 
geuren kleuren  
scheuren  beurten  
keuren  deuren 
draaideur  kleurdoos  
wasbeurt  keukendeur 
gebeurd  gescheurd  
gebeuren   
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Categorie 7a/b: woorden met aai/ooi 

 
aaien  prooien 
haaien  nooit  
naait  plooi  
draait  nooit  
aait  gooit  
saai  prooi  
waait  gooien 
lawaai  dooier 
papegaai kooi 
haaitje  fooien  
baaitje kooien 
papegaaien toernooien 
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Categorie 7c: woorden met oei 

 
groeien  sproeit  
vloeit  boeit  
bloeit  loeit  
roeit  knoeit  
groeit  roeien  
knoeipot  boeien  
gloeien  schroeiplek  
knoeiden  groeiden  
bloeiden  boeiden  
loeiden   
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Categorie 8a/b: woorden met eeuw/ieuw 

 
spreeuw kieuwen 
leeuwin  nieuws 
sneeuw nieuwsgierig 
sneeuwt opnieuw  
meeuw  nieuwjaar  
spreeuwen nieuwste  
eeuw nieuwkomer 
leeuwen nieuwsblad 
schreeuwen nieuwsbericht 
meeuwen  benieuwd  
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Categorie 8c: woorden met uw 
 
afschuw  zwaluw 
duwt ruw 
sluw schuw 
uw  afschuw 
stuw ruwer 
sluwst zenuw 
schuwst  ruwst  
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Categorie 9a: woorden met cht 
 

ochtend  prachtig  wachtkamer 
dichterbij  recht  lacht  
vecht  gracht  tachtig  
acht  bericht  vochtig  
dicht  verplicht  machtig  
gedicht rechter lichten  
slecht  achterop  lichtje  
rechterhand  gezicht doordachte  
dochter  gezichtjes  gewichtige  
dochtertjes gedichten  
dichters gedichtjes  
dichtertjes  knechten  
grachten knechtjes   
grachtjes  gedichten  
plechtig  gewicht   

gevecht  opdracht   
nuchter  aandacht  

inzicht  dichtbij   
achteraf  regelrecht   
luchtbed  krachtig   
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Categorie 9b: woorden met ch 

 
kachel lachen  

kuch  juich  
lach  pech  
och  toch  
zich  glimlachen  
pechvogel  juichen  
lichaam  uitlachen  
lachje  goochelaar  
techniek   
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Categorie 10a: woorden met ei  

geheim   heilig  

eiland  zeilboot  

meisje  kleine  

leider  beide  

eigen  paleis  

keizer  einde  

eikel  karwei  

seizoen  schoolreis 

steiger  beitel  

treinen  weiland 

seinen veilig  

dweilen  geiten  

pleinen  zeilen  

leiding allebei  

dreiging spreiding  

dreigingen spreidingen  

opleiding  voorbereiding   

opleidingen  voorbereidingen  
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Categorie 10b: woorden met ij 
 
schrijver  twijfel 

spijker  ijskast  

partij  gordijn  

hij  gelijk  

ijzer  tijger  

twijfels  vijver  

glijbaan  spijbelen  

ijspret  ijsbaan  

rijkdom  wijzers  

praktijken  schatrijk  

wedstrijd  terwijl  

bijlen  dijken  

pijlen  rijen  

bijna  altijd  

prijzen  lijken 

krijgen  lijf  

kijk  blijft  
 

 



Groep 5, spelling taal actief versie 4    Gemaakt door Sharona van Zoghel  © jufmaike.nl 
 

Categorie 11a: woorden met au en auw 
 
automaat  pauze 

kauwgom  gauw  
saus  blauw  
flauw  nauw  
augurk  blauwe  
wenkbrauw  kauwen  

klauwen  auto  
rauwkost  astronaut  
frietsaus  augurken  

vrachtauto  sauskom  
klauwhamer  snauwen  
miauwen   
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Categorie 11b: woorden met ou en ouw 
 
buurvrouw  oudste  

verkouden  rouw  
trouw  touw  
koud  oud 
schouder  vrouw  

stout  mouw  
foutloos  landbouwer  
oerwoud goud  
kousen  ouderwets  
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Categorie 17a/b/c: woorden met be-, ge-, 
ver-   

 
benieuwd  gevallen verband 
beschuit  gevolg vervoer 
beleg  geluid  verhaal  
bekend geluiden verlies 
bezoekers gebit verkeer  
beleefd  verjaardag 
bezoek   verzoek 
  verkeerde 
  vergeten 
  verdriet 
  verloren 
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Categorie 17d: woorden met -te 
 
menigte verte  

drukte  ruimte 
hoogte  stilte  
ziekte  diepte  
geboorte  belofte  
vlakte  droogte  
warmte  hitte  
gedeelte  behoefte  
zwakte   
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Categorie 18a: woorden met ig  
 
geweldig  stevig  

vijftig  gelukkig 
aardig  droevig  
schuldig  lastig  
moedig  slordig  
gunstig zeventig  
grappig  nuttig  
lollig  plezierig  
prettig  verstandig  
voorzichtig  angstig  
bezig eeuwig  
bochtig  koppig  
twintig  veertig  

zeventig zestig  

dertig  vijftig  
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Categorie 18b: woorden met lijk 
 
vriendelijk  dadelijk  
namelijk  gevaarlijk  
moeilijk  kwalijk  
heerlijk  vrolijk  
eerlijk  pijnlijk  

lelijk  sierlijk  
eindelijk  natuurlijk  
gevaarlijke  hartelijk  
landelijk  eigenlijk  

dodelijk  menselijke  
pijnlijke  smakelijke  

hartelijke   
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Categorie 24a/b: verkleinwoorden met –
je, -tje  

 
eindje beestje 
liedje vogeltje 

tijdje plaatsje 
vriendje kamertje  
glaasje  spiegeltje  
feestje verhaaltje  
kastje  bekertje 
worstje wagentje 

eendje koffertje  
blaadje lepeltje  
vliegjes schoteltje 

schilpadjes  torentje  

visjes  miertjes  
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Categorie 24d: verkleinwoorden met –etje  
 
stangetje  ringetje  
tangetje  dingetje  
wangetje  gangetje  
dingetje  slangetje  
kringetje  jongetje  
sprongetje  voorsprongetje  
uitgangetje  behangetje  
wandelingetje   
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 Categorie 25: woorden met een d, die 
klinken als t  

 
voorbeeld duizend  stemband  
gezond  band  naald  
veld  beeld  stad  

strijd  tijd  wereld  
vliegveld  woedend  altijd  
maaltijd  woord benieuwd  
wedstrijd  beleefd avond  

hoofdstad  verstand  duizend 
duizenden  gezonde  stembanden  
vliegvelden  voorbeeld  voorbeelden  
werelden  woedende voorraad  

speelgoed  potlood  zwaard  
verkeerd  hard goed  
hand  tandarts  tand  
brand  bewust  woord 
beeldscherm luidspreker  iemand  
geluid  hardloper  brandstof  

   
  



Groep 5, spelling taal actief versie 4    Gemaakt door Sharona van Zoghel  © jufmaike.nl 
 

Categorie 26:  woorden met 2 
verschillende medeklinkers in het midden  
 
spreekbeurt scheepvaart  portret  
vliegtuig  onderwerp folders  
vriendin  noorden  burger  
zestien  klooster  dochter 
vandaag  kwartier  winter 
onjuist  uitleg  monster 
spontaan  sportief  minister 
folder  omdat   
voetbalt  vriendschap   
vakantie  Turkije   
prachtig  antwoorden   
agenten  artsen   
vanmorgen ongeluk   
onzin  handel   
duister  masker   
vreugde  westen   
groente  telkens   
Sinterklaas  venster   
ontvoerders  onderzoek   
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Categorie 27a: woorden met lange klank 
aan het einde  

 
sla  menu  

zodra tempo   
bijna  nu   
echo  euro   
daarna stro  
judo  iglo   
auto  foto   
hierna  achterna   
kindermenu  hoofdmenu   
feestmenu    
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Categorie 27b: jager-woorden 
 

boterham  kamelen  fantasie  

hekel  paling  metaal  
gratis  stapels  nadruk  
vanavond  avontuur bodem  
zevende  avonturen leger  
scharen  inkomen  leraar  
menigte  kamelen  moment  
bepaling  daling  zomer  
bepalingen dalingen lokaal  
vergadering postbode  olie  
vergaderingen postboden inbreker  
grootvader  postbodes grote 
grootvaders ruzie publiek  
metaal ruzies   soldaten  
metalen   telefoon  toverstokje  
toneelstuk joden  steden  
kolen  schepen  schalen  

uren  straten  tranen  
fruitschalen  basketballen muggenbeten  
boerenkolen  berenkuilen  hoofdsteden  
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Categorie 28: bakker-woorden 

 
koffie  volle kassa  
wanneer  verre  witte 
botte dikke  vette  
holle  dunne  alleen  
massa  smalle  gelukkig 

grappig  ligging  nuttig  
prettig  spelling  helling  

hutten  middelpunt  brommer  
hitte  frisse  zwakke  
middag  snelle ketting  
offer  strikken  allebei  
spanning  boodschappen  ketting  
brommers  rapporten  schippers  
middelpunten  pakketten  schrikkeljaren  
aardappelen tenslotte  rapport  
komma  ballon  mossel  

lekker  hakken   zakken  
rokken  balkonnetje  binnentuin  
elleboog  getallen  timmeren  

voetballen  tennissen jullie  
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Categorie 29: woorden met 
tweetekenklank 

 
getuige  feiten  
dierentuin  tijger  
keuken  groeten  

schoenen  struiken  
zuiden  klauwen  
zuiver  armoede  
fabrieken  grootmoeder  
gordijnen  manieren  
stofzuiger  iedereen  
reis  rijk  
saus  hout  
deur  duik  
kies  doek  
kabouters  buitengewoon  
spijkers  inhouden  
treurig  augurken  
geheimen  beitels  
spoedig  papieren  
duidelijk  keukendeuren  
dreigen  gehouden  
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Categorie 30a: woorden met f naar v 
verandering 

 
boeven  durven  
drijven  hoeven  
brieven  gleuven  

duiven  proeven  
dieven druiven  
vijven  wolven  
neven  staven  
golven  schrijven  
blijven  geven 
weven  sterven  
derven   
 



Groep 5, spelling taal actief versie 4    Gemaakt door Sharona van Zoghel  © jufmaike.nl 
 

Categorie 30b: woorden met s naar z 

verandering 

ganzen  bazen  
muizen  poezen  
huizen reuzen  
ganzen  glazen  
kazen  hazen  
dozen  vazen  

rozen  blazen  
lezen  neuzen  
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Categorie 31 vergrotende en 

overtreffende trap  

 
klein kleiner  kleinst  
groot  groter  grootst  
dik  dikker  dikst  
vroeg  vroeger  vroegst  
fijn  fijner  fijnst  

jong  jonger  jongst  
lang  langer  langst  

breed  breder  breedst  
heet  heter  heetst  
oud  ouder  oudst  
gek  gekker  gekst  
nieuw  nieuwer  nieuwst  
hard  harder  hardst  
hoog  hoger  hoogst  
koud  kouder  koudst  
lief  liever  liefst  

goed  beter  best  
veel  meer  meest  
weinig  minder  minst  
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Categorie 32a/b: woorden eindigend op –

eren/ -enen/elen 

hoenderen tekenen aardappelen  
runderen  hersenen mosselen  
bladeren   sinaasappelen 

lammeren   winkelen 
kalveren  smokkelen 
liederen   wandelen  
eieren   knuffelen 

kinderen    
beenderen    
peuteren    
volkeren  
eergisteren  

  

ijzeren    
koperen   

zilveren    
masseren   
studeren   

regeren    
boetseren   
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Categorie 37a: Samengestelde woorden 
 
hijskraan omhoog  keukendeur  

indruk  sporttas  vleesschotel  
uitspraak  opeens  schoolbel 
toekomst  afspraak  bestelauto  
hoeveel   diefstal  zondag  
inzet  voetstap  voorruit  
feestdag  fietstocht  stoeprand  
viltstift  inktvis   parkeerbon  
vuilnisman  frisdrank  witheet  

afval  bijvoorbeeld  winkelstraat  
bierglazen  vuilniswagen  parkeerwachter 
zakdoek  Oudjaar  sluiswachter 
handdoek  waterkraan  uitspraak 
kerststal  ondergoed  inktvlek  
snoepgoed  schoolfeest  inktvis  
voorhoofd  ineens  tegenspraak 
inspraak  omslag  postzegel  
tandarts  stilstand  postbode 
toeval  oproep   
knakworstje  schommelstoel  
tennisschoenen  voetbal  
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