
Hoe dictee oefenen thuis: 

 

Zin maken om te oefenen:                                                                                                              

wat helpt: spreek een vaste tijd af om te oefenen. Bijvoorbeeld 3 x per week voor het eten. 

Het tijdstip dat je kiest is afhankelijk van wat handig past in je gezin.  

Houd de oefentijd kort. Drie keer 10 minuten is veel effectiever  

Vaker oefenen betekent beter onthouden wat je geoefend hebt.  

-Dicteer de woorden en laat uw kind het woord nazeggen voordat het wordt opgeschreven. 

-Laat uw kind de woorden overschrijven en elk woord ook luidop te lezen 

 

Ter afwisseling en motivatie kun je één van onderstaande oefeningen laten doen. 

 Laat het woord in verschillende kleuren opschrijven. Voor elk woordstukje een andere 

kleur. 

 Laat een streep zetten onder het moeilijkste stukje van het woord. Is daar de 

spellingregel goed toegepast? 

 Laat het woord in een trapje opschrijven. Elk woordstukje komt een treetje hoger. 

De volgende woorden zijn woorden die je de komende weken kan oefenen.   

Ma 23 maart – vrijdag 27 maart: woordpakket 1 – 2 – 3 – 4  

Ma 30 maart – Vrijdag 3 april: woordpakket 5 – 6 – 7 – 8 

Van deze woorden zullen bij terugkomst naar school een dictee ingepland 

worden. 

  



 

1.Woorden die eindigen op –teit 

rariteit realiteit capaciteit identiteit Spontaniteit 

majesteit prioriteit intimiteit elektriciteit solidariteit 

puberteit activiteit mobiliteit negativiteit universiteit 

 

2. woorden die eindigen op –iaal 

liniaal filiaal geniaal familiaal 

tutoriaal materiaal cruciaal sociaal 

speciaal joviaal mondiaal initiaal 

 

3. woorden die eindigen op –heid 

gekheid oudheid wijsheid meerderheid puurheid 

afscheid boosheid soberheid zuiverheid eenheid 

dwaasheid gezondheid afwezigheid eenzaamheid zaligheid 

 

4. woorden die eindigen op –eaal 

ideaal 

areaal 

 

5. woorden die eindigen op –isch 

muzisch dramatisch logisch automatisch technologisch 

typisch symmetrisch magisch praktisch kritisch 

allergisch komisch tactisch elastisch hilarisch 

 

6. woorden die eindigen op –air 

primair secundair spectaculair elementair ordinair 

meubilair miljonair sanitair prioritair culinair 

stagiair militair au pair populair primair 

 



 

7. woorden die eindigen op –ueel 

actueel virtueel spiritueel 

visueel eventueel intellectueel 

manueel ritueel contractueel 

 

8. woorden die eindigen op –ieel 

officieel commercieel bacterieel 

essentieel industrieel financieel 

potentieel presidentieel artificieel 

 

 


