
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 

aansluiting poging 

behandeling samenhang 

beloning stroming 

handeling uitzondering 

instelling verrassing 

opwinding voorrang 

afbeelding bevolking 

belangstelling hengsel 

invoering belasting 

overgang gering 

regeling indeling 

stemming lievelingskleur 

tekening plotseling 

verdieping rekening 

verwarring stichting 

voorstelling teleurstelling 

wandeling verkiezing 

afsluiting verzorging 
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Categorie 5b: woorden met nk 
 
bankstellen donkerrood 

drinkwater dronken 

inktvis jonkvrouw 
klinkers loopplank 
medeklinkers ondankbaar 
pinkjes plankjes 

rechtbank sprinkhanen 

vinkjes vonkjes 

winkeliers  
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Categorie 9a: woorden met cht 
 

aanrecht achtergrond 
achterna achterover 
echter gerecht 
geslacht gevecht 
gevechten inlichting 
inrichting lichtknopje 
Maastricht nagerecht 
onrecht onverwacht 
overzicht rechterhand 
richting slechts 
terecht toevlucht 
toezicht uitzicht 
Utrecht verplichting 
vluchteling voordracht 
vruchtbaar zichtbaar 
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Categorie 9b: woorden met ch 
 

echo gejuich 

glimlachje goochelaar 
goochelen jochie 
kachels kacheltje 
kuchje lachje 
parochie pechvogel 
techniek uitlachen 
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Categorie 10a: woorden met ei  

 aanleiding  aardbei  

afscheid  allerlei  

arbeider  bereikbaar  

buurmeisje  eigenaar  

eigendom  eindeloos  

Eindhoven  fontein  

gewei  karwei  

keihard  lakei  

leverpastei  opleiding  

overeind  refrein  

terrein  treinreis  

uiteindelijk  weigering  

keihard  pastei  

weinig  zeilschip  
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Categorie 10b: woorden met ij 
 
batterij belangrijk 

beschrijving bevrijding 

bijdrage bijeenkomst 

bijvoorbeeld blijkbaar 

boerderij destijds 

dichterbij dikwijls 

nabij Nijmegen 

onderwijs ongelijk 

Overijssel rijbewijs 

schilderij schooltijd 

stijging strijkplank 

tegelijk termijn 

tijdelijk twijfels 

vijand vijftien 

vlakbij vrijwel 

vuurpijl woestijn 

zijkant zijstraat 
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Categorie 11a: woorden met au en auw 
 
benauwd donkerblauw 

flauwe flauwekul 
flauwerik kabeljauw 
kauwen kauwgom 
nauwelijks nauwkeurig 
rauwkost vernauwing 

wenkbrauwen applaus 
astronaut auteur 
automobilist frietsaus 

restaurant slasaus 
sauskom vrachtauto 
ziekenauto  
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Categorie 11b: woorden met ou en ouw 
 
aanhouding boekhouder 

boekhouding huishouden 
huishouding ijskoud 
onderhoud ouderwets 
schouder strijkbout 

tweevoud verhouding 
betrouwbaar bouwvakker 
brouwerij mouwen 
rouwkaart schouwburg 

springtouw touwladder 

trouwens trouwjurk 
tuinbouw verbouwing 

vertrouwd vertrouwelijk 
vertrouwen vrouwelijk 
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Categorie 12: woorden met i die klinkt als 
ie  

 
artikel familie  piraat 

figuur gitaar  radio 

idee iglo  sinaasappel 
juli kapitein  spion 
kilo limonade  predikant 
liter minuut  sigaret 
piloot prima  sinas 

riool rivier  uniform 
sigaar ski   
televisie titel   
viool diamant   
diploma fabrikant   
februari file   
januari juni   

kampioen kilogram   
kilometer klimaat   
kliniek kritiek   
lawine muzikaal   
muzikant piano   
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Categorie 13a: woorden met c die klinkt 
als s  

  

cel  cement  

centimeter  cent  

centraal  centrum  

cijfer  cirkel  

citroen  lucifer  

oceaan  precies  

procenten  provincie  

docent  winkelcentrum  

cira   decimeter 

proces  
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Categorie 13b: woorden met c die klinkt 
als k 

 
actief cactus 
camera cavia 

circus clown 
cola conflict 

contact dictee 
direct directeur 
insect product 
project reclame 
seconde Viaduct 
activiteiten  dictee  
acteur cira  

respect   
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Categorie 18a: woorden met ig  
 
aanwezig afkomstig 

driftig eenvoudig 
ernstig gevoelig 
geweldig gezellig 
heftig jeugdig 
levendig merkwaardig 
nuttig ongeduldig 
ongelukkig onrustig 
onschuldig overig 
prettig tegenwoordig 
toevallig uitvoerig 
voorlopig zelfstandig 
zorgvuldig  
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Categorie 18b: woorden met lijk 
 
aantrekkelijk afzonderlijk 
begrijpelijk behoorlijk 
dagelijks gedeeltelijk 
gemakkelijk huwelijk 
jaarlijks kwalijk 

letterlijk maandelijks 
mannelijk persoonlijk 
plaatselijk redelijk 
schadelijk uiterlijk 

vreselijk wekelijks 
werkelijk  
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Categorie 19a:  woorden met -heid 
 
vrijheid  schoonheid  
dwaasheid  wijsheid  
eenheid  juistheid  
mensheid  snelheid  
waarheid  boosheid  
hoeveelheid  eenzaamheid  

aardigheid  meerderheid  
minderheid  overheid  
tevredenheid  ontevredenheid  
dwaasheid gezelligheid  
lafheid  dapperheid  
werkelijkheid onwerkelijkheid  
dankbaarheid  veiligheid  
verlegenheid  gehoorzaamheid  
persoonlijkheid  gezondheid  

aanwezigheid  werkloosheid  
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Categorie 20:  woorden met  ge- en –ge 
klinkend als zje 

 
horloge  asperge 

etage  slijtage  
rapportage  stage  

ravage  manege  
lekkage  bagage  
garage  genie 
rage  massage  
etalage  percentage  
etage  slijtage  
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Categorie 24a/b: verkleinwoorden met –je 
of -nkje 

 
armbandje beestje 
blaadje broodje 
haardje kistje 
kunstje kwastje 
nestje potloodje 
stadje vriendje 
worstje buiginkje 
harinkje hellinkje 

kettinkje koninkje 
leidinkje leuninkje 
palinkje puddinkje 

schuttinkje woninkje 
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Categorie 24c: verkleinwoorden met –etje  
 
balletje belletje 
brilletje halletje 
holletje kammetje 
karretje krulletje 
lammetje mannetje 
pannetje schilletje 
snorretje sommetje 
spelletje spinnetje 
spulletjes stemmetje 

sterretje velletje 
vriendinnetje zonnetje 
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 Categorie 25: woorden met een d, die 
klinken als t  

 
sprookjesland landje landbouw 
uitgebreid vervelend windscherm  
uitstekend Engeland windrichting  

Duitsland Friesland tegenwind  
buitenland Gelderland stuifzand 
Flevoland hoofdstad eindstand  
honderd  Lelystad zandbak  

Nederland kladblok  aardgas  
handschrift handvat  grondstof  
handschoen  speurhond  zandkasteel  
herdershond  zeehond  tegenstand  

aardbeien aardbeving  zandplaat   
aardappel  gezondheid   
weerstand  voedsel   
beroemd  gebed   
misdaad  naaldboom   
opstand  verliefd   

platteland  landschap   
doodstil  windmolens  
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Categorie 27b: jager-woorden 
 

Flevoland probleem  profeten 

beweging  karate  avonturen  
ervaring  afdeling   
maatregel  openbaar   
betaling  gevel   
schakel  supermarkt  
personeel  bespreking   
verhoging  salaris   
tevreden  tegendeel   
namelijk  overschot   
supermarkt  generaal   
kanarie  geweten   
naaldbomen  bananen   
bedragen  sieraden   
oorzaken kanalen   
soldaten  verhalen   

steden  automaten   
tomaten  peper   
artikelen  groter   
uitspraken kandidaten   

wateren  organen   
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Categorie 28: bakker-woorden 

 
middeleeuwen  monnik  modellen 
klassieke  stemming  grondstoffen 
immers  kennis  krielkippen  
klasse  koffer  bosbessen  
kudde  pakket  boomhutten  

getrokken  zonnebril  regentonnen  
versnelling  koppeling  sommige  

teenslippers  beslissing  spannend  
akkoord  hoeverre  asbakken  
verrassende  ontdekking  rookbommen  
stellingen  stemmingen  dwergkatten  
hellingen  heffingen  landschappen 
reddingen  remmingen sommige  
kolommen  kolossen   
bestellingen  bestemmingen   
luchtbedden  houtblokken   

boomstammen  voetstappen   
dakpannen  duikbrillen   
spoorbruggen  getallen   

adressen  ongelukken   
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Categorie 30a: woorden met f naar v 
verandering 

 
bedrijven brave 
dove duiven 
gleuven graven 

halve hoeven 
kloven kluiven 
korven lieve 
schaven scherven 
scheve schijven 
schuiven slaven 
stijve verblijven 
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Categorie 30b: woorden met s naar z 

verandering 

adviezen bazen 
beurzen bewijzen 
boze buizen 
dwaze fornuizen 
frambozen ganzen 
grijze hazen 

kazen keuze 
kluizen lenzen 
luizen matrozen 
paleizen pluizen 
poezen reuzen 
rozen smoezen 
talloze vieze 
vliezen wijze 
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Categorie 33a:  woorden beginnend met ‘s 

 
’s nachts  ’s zomers 
’s middags ’s winters 
’s maandags ’s morgens 

’s ochtends ’s woensdags 
’s zondags ’s  avonds  
’s zaterdags ’s-Hertogenbosch 
’s-Gravenhage   
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Categorie 33b:  woorden eindigend op ‘s 
 
pagina’s foto's  
Eskimo’s iglo's 
auto's euro’s  
opa’s  oma’s 
piano’s pinda’s 
kano’s papa’s 

mama’s kassa’s 
gorilla’s zebra’s 
paraplu’s ijsco’s 
risico's  komma’s 
jojo’s  echo’s 

diploma's  
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Categorie 37a: Samengestelde woorden 
 
hoofdstraat  kerstboom  

appelstroop  kunststuk  
uitspraak  waterstraal  
taakstraf  tekstsoort 
dienstplicht  brandstof  
herfstweer kunststof  
brandweer  herfststuk  
hoofdstuk  schoolplein  
onderbroek  deurbel  

fietsbel  stripboek  
huisdier  klimrek  
luchtbed  hondendrol  
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Categorie 37b: samengestelde woorden 
met z  in het midden die klinkt als s 

 
postzegel  zeldzaam 
enigszins opzij  
opzet  zeldzaam 
broekzak  noodzaak  

hetzelfde  hoofdzaak  
alleszins  spraakzaam  
danszaal leeszaal  
werkzaam  ontzettend  

speelzaal  balzaal  
knikkerzak  rugzak  
jaszak  glaszuiver  

grijszwart  ijszee  
paaszondag  vuilniszak  

 


