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Bijlage: leerdoelen per niveau 
Zwarte leerdoelen = spelling en grammatica 

Blauwe leerdoelen = woordenschat 

 

Niveau 1 

Taak Leerdoelen 

1 Woorden schrijven zoals klok (mmkm) 

 Oefenen met woorden die gaan over spelen 

2 Een woord in meervoud veranderen in enkelvoud 

 Oefenen met woorden die gaan over thuis 

3 Woorden schrijven zoals klok, taart en strik (mmkm, mkmm, mmmkm) 

 Oefenen met woorden die gaan over feest 

4 Woorden op de goede plek in de zin zetten 

 Oefenen met woorden die gaan over vervoer 

5 Kiezen tussen grote en groter (trappen van vergelijking) 

 Oefenen met woorden die gaan over dieren 

6 Woorden schrijven met ou, ij, ui en oe 

 Oefenen met woorden die gaan over de seizoenen 

7 Oefenen met het hele werkwoord 

 Oefenen met woorden die gaan over het lichaam 

8 Woorden in het meervoud schrijven 

 Oefenen met woorden die gaan over de keuken 

9 Oefenen met vraagwoorden 

 Oefenen met woorden die gaan over knutselen 

10 Oefenen met woorden verdelen in lettergrepen 

 Oefenen met woorden die gaan over fruit 

11 Zinnen in de goede volgorde zetten 

 Oefenen met woorden die gaan over kleding 

12 Woorden gebruiken zoals op, in, onder en boven (voorzetsels) 

 Oefenen met woorden die gaan over school 

13 Kiezen tussen ik, mij, hij of hem (persoonlijk voornaamwoord) 

 Oefenen met woorden die gaan over eten en drinken 

14 Woorden schrijven met au, ei en eu, oe en ij 

 Oefenen met woorden die gaan over zintuigen 

15 Oefenen met verkleinwoorden 

 Oefenen met woorden die gaan over binnen 
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Niveau 2 

Taak Leerdoelen 

1 oefenen met woorden zoals boompje, mooier en honden 

 Oefenen met woorden die gaan over winkelen 

2 Woorden schrijven met eu, oe, ou, ui en ij 

 Oefenen met woorden die gaan over winter 

3 Woorden op de goede plaats in de zin zetten 

 Oefenen met woorden die gaan over dieren 

4 Woorden schrijven zoals zandbak (samenstellingen) 

 Oefenen met woorden die gaan over vervoer 

5 Kiezen tussen ik en mij, jij en jou (persoonlijk voornaamwoord) 

 Oefenen met woorden die gaan over beroepen 

6 Kiezen tussen groot, grote en groter (trappen van vergelijking) 

 Oefenen met woorden die gaan over gereedschap 

7 Woorden schrijven met st en ts (mmkm) 

 Oefenen met woorden die gaan over muziek 

8 Zinnen in de goede volgorde zetten 

 Oefenen met woorden die gaan over de boerderij 

9 Kiezen tussen hij, zij, haar, hem (persoonlijk voornaamwoord) 

 Oefenen met woorden die gaan over het huis 

10 Woorden schrijven met ng en nk 

 Oefenen met woorden die gaan over gym 

11 Oefenen met de ik-vorm van het werkwoord 

 Oefenen met woorden die gaan over kantoor 

12 Oefenen met woorden met drie lettergrepen 

 Oefenen met woorden die gaan over winkelen 

13 Oefenen met woorden zoals fietser, kringetje, deuren, dikke en trommelen (afleidingen) 

 Oefenen met woorden die gaan over apparaten 

14 Woorden schrijven met aai, ooi en oei 

 Oefenen met woorden die gaan over schoonmaken 

15 Oefenen met de goede vorm van het werkwoord 

 Oefenen met woorden die gaan over zee en strand 
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Niveau 3 

Taak Leerdoelen 

1 Woorden schrijven met o en oo  

 Woorden aan elkaar schrijven (samenstellingen) 

 Oefenen met woorden die gaan over dieren en hun eigenschappen 

2 Woorden (zoals goede, mooie en knappe) op de goede plek in de zin zetten (bijvoeglijke 
naamwoorden) 

 Oefenen met woorden zoals groter, warmer, duurder (vergrotende trap) 

3 Woorden schrijven met st, str, sp, rst, spr 

 Woorden gebruiken zoals of, en, maar, want (voegwoorden) 

4 Enkelvoud in meervoud veranderen (lepel = lepels) en meervoud in enkelvoud veranderen 
(bomen = boom)  
Woorden schrijven zoals taart (mkmm) 

 Oefenen met woorden die gaan over openbare plekken en wat je er doet 

5 Woorden schrijven met eer, eur en oor  

 Woorden gebruiken zoals op en in (voorzetsels) 

6 Woorden schrijven met be-, ge- en ver-  

 Antwoord geven op de vraag: Wanneer? 

7 Kiezen tussen ik/mij, hij/hem, jij/jou, zij/haar (persoonlijk voornaamwoorden) 

 Letters in de goede volgorde zetten (alfabet) 

 Oefenen met woorden die gaan over vervoer op land, zee en in de lucht 

8 Woorden met -ig en -lijk (ook met tussenletter) 

 Beoordelen of een zin waar of niet waar is 

 Oefenen met woorden die gaan over beroepen en hun attributen 

9 Antwoord geven op de vragen: Waar? En Wanneer?  

 Oefenen woorden zoals steeds en nu (bijwoorden) 

10 Zinnen in de goede volgorde zetten  

 Gebeurtenissen in de goede volgorde zetten 

 Oefenen met woorden die gaan over feest 

11 Oefenen met de hij-vorm van het werkwoord (ook onregelmatig)  

 Oefenen met tegenstellingen 

12 Oefenen met woorden met drie lettergrepen 

 Oefenen met woorden zoals boekje, stoeltje en boompje (verkleinwoorden) 

13 Woorden op de goede plaats in de zin zetten  

 Vraagzinnen maken 

 Oefenen met woorden die gaan over knutselen 

14 Oefenen met de jij-vorm van het werkwoord (ook in vraagzinnen)  

 Vraagzinnen maken met Wie, Wat, Waar 

 Oefenen met woorden die gaan over de supermarkt 

15 Oefenen met woorden die eindigen op -d, -t, -den of -ten  

 Oefenen met woorden die eindigen op -lijk, -ig, -baar, -zaam, -end 
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Niveau 4 

Taak Leerdoelen 

1 Oefenen met woorden zoals zandbak (samenstellingen)  
Woorden in lettergrepen verdelen  
Oefenen met woorden die gaan over het huis 

2 Het bijvoeglijk naamwoord op de goede plaats in de zin zetten  
De juiste vorm van het bijvoeglijk naamwoord kiezen  
Oefenen met woorden zoals groter, warmer en duurder (vergrotende trap) 

3 Oefenen met korte (botten) en lange (boten) klanken  
Oefenen met rijmen 

4 Oefenen met de trappen van vergelijking (lang-langer-langst)  
Oefenen met woorden die gaan over winkels  
Oefenen met korte (botten) en lange (boten) klanken 

5 Kiezen tussen zij, hij, haar en hem (woord vervangen)  
Oefenen met woorden die gaan over uitvindingen  
Oefenen met voorzetsels: door-, in-, af-, op-, open-, mee- en ont- 

6 Oefenen met de korte (botten) en lange (boten) klank  
Oefenen met woorden die zeggen waar iets van gemaakt is: hout en glas 

7 Oefenen met de ik-vorm van het werkwoord  
Oefenen met de korte (botten) en lange (boten) klank  
Oefenen met woorden die gaan over plaatsen 

8 Antwoord geven op de vraag 'Waar?'  
Oefenen met samenstellingen  
Woorden in lettergrepen verdelen 

9 Oefenen met de korte (botten) en lange (boten) klank   
Zinnen in de goede volgorde zetten 

10 Oefenen met woorden die eindigen op -ig, -lijk en -loos   
Oefenen met verkleinwoorden (je, tje)  
Oefenen met woorden die eindigen op -baar 

11 Antwoord geven op de vragen: ‘Waar?’ en 'Wanneer?'  
Oefenen met de korte (botten) en lange (boten) klank  
Oefenen met woorden die gaan over ziek zijn 

12 Oefenen met meervoud (van f naar v, van f naar ff, van s naar z en van s naar ss)  
Oefenen met woorden die gaan over de keuken  
Oefenen met hoofdletters en leestekens: . , ? 

13 Vraagzinnen maken met waar, wie, wat, waarom en wanneer  
Kiezen tussen zij – hij – haar – hem    
Oefenen met woorden die gaan over dieren en insecten in Nederland 

14 Oefenen met de korte (botten) en lange (boten) klank  
Woorden schrijven met aar, eur, ier, ist, man, er  
Oefenen met tegenstellingen 

15 Oefenen met de ik-vorm van het werkwoord  
Woorden in de goede volgorde in de zin zetten  
Oefenen met woorden die dezelfde betekenis hebben: blij en vrolijk 
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Niveau 5 

Taak Leerdoelen 

1 Oefenen met de ik-vorm en hij/zij-vorm van het werkwoord (2e en 3e persoon enkelvoud)  
Oefenen met de korte klank (klappen) en de lange klank (schapen)  
Woordgroepen maken 

2 Woorden schrijven die eindigen op eeuw, ieuw, uw    
Woorden in de goede volgorde zetten (alfabet) 

3 Oefenen met de-woorden en het-woorden (lidwoorden)  
Oefenen met de korte klank (klappen) en de lange klank (schapen) 

4 Oefenen met het hele werkwoord  
Oefenen met woorden die je gebruikt in een winkel  

5 Het bijvoeglijk naamwoord schrijven  
Oefenen met het hele werkwoord  
Woordgroepen maken 

6 Oefenen met de hij/zij-vorm van het werkwoord  
Oefenen met woorden die dezelfde betekenis hebben: blij en vrolijk 

7 Oefenen met het schrijven van het bijvoeglijk naamwoord (goed-goede)  
Oefenen met het hele werkwoord  
Oefenen met woorden die gaan over producten en waar ze van gemaakt zijn: hout en glas 

8 Woorden schrijven met sch en schr  
Leren over de kleur die dingen hebben 

9 Zinnen in de goede volgorde zetten  
Oefenen met het hele werkwoord  
Oefenen met woorden die komen na: En dus ben ik… 

10 Oefenen met de verleden tijd van het werkwoord  
Oefenen met rijmen 

11 Kiezen tussen mij en mijn, zijn en haar, zij en hun  
Oefenen met het hele werkwoord  
Oefenen met samenstellingen (zandbak) 

12 Zinnen maken met hoofdletters en punten  
Oefenen met de korte klank (klappen) en de lange klank (schapen)  
Oefenen met woorden die gaan over dieren 

13 Woorden schrijven die eindigen op ig, lijk en elijk  
Oefenen met het hele werkwoord  
Oefenen met woorden die gaan over beroepen en hun werktuigen 

14 Zinnen maken met hoofdletters en leestekens (. , ? !)  
Woorden schrijven die eindigen op elijk, achtig, lijk, zaam en baar 

15 Oefenen met het hele werkwoord, ook (hulp)werkwoorden zoals zijn  
Oefenen met woorden die gaan over plaatsen   
Oefenen met hoofdletters 
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Niveau 6 

Taak Leerdoel 

1 Oefenen met de korte klank en de lange klank   
Oefenen met samenstellingen, bijvoorbeeld: lezen + boek = leesboek  
Oefenen met woorden die gaan over dieren 

2 Oefenen met persoonlijk voornaamwoorden (hij en zij)  
Oefenen met het hele werkwoord  
Oefenen met woorden die gaan over spellen 

3 Oefenen met werkwoordsvormen (tegenwoordige tijd: ik, jij en hij) 

4 Woorden in twee, drie of vier lettergrepen verdelen  
Woordgroepen maken  
Oefenen met het hele werkwoord 

5 Oefenen met werkwoordsvormen (tegenwoordige tijd: ik, jij, hij en wij)  
Woorden schrijven met be, ge, ont, op en ver (voorvoegsels)  
Oefenen met woorden die gaan over spullen en waar ze van gemaakt zijn 

6 Woorden schrijven met meervoud op s of 's  
Oefenen met werkwoordsvormen (tegenwoordige tijd: ik, jij en hij)  
Oefenen met woorden die gaan over boodschappen 

7 Oefenen met de trappen van vergelijking (oud, ouder, oudst)  
Oefenen met enkelvoud en meervoud  
Woorden in de goede volgorde zetten (alfabet) 

8 Bijwoorden op de goede plaats in de zin zetten  
Oefenen met werkwoordsvormen (tegenwoordige tijd: ik, jij en wij)  
Oefenen met rijmen 

9 Oefenen met hoofdletters en leestekens (punt, vraagteken, uitroepteken)  
Oefenen met enkelvoud en meervoud  
Oefenen met tegenstellingen, zoals lief - gemeen 

10 Oefenen met werkwoordsvormen (tt en vt)  
Oefenen met woorden die bestaan uit twee woorden (samenstellingen) 

11 Zinnen in de goede volgorde zetten  
Oefenen met werkwoordsvormen (tegenwoordige tijd: ik, jij, wij)  
Oefenen met woorden die gaan over voorwerpen 

12 Vragen maken met Wat, Waarom, Waar, Wie en Wanneer  
Oefenen met de verleden tijd van het werkwoord 

13 Oefenen met werkwoordsvormen (tt), ook woorden met v en z (leven, reizen)  
Woorden in de goede volgorde in de zin zetten  
Oefenen met enkelvoud en meervoud 

14 Woorden schrijven met gt en cht  
Antwoord geven op de vragen 'Waar?' en 'Wanneer?'  
Oefenen met werkwoordsvormen (tt) 

15 Oefenen met hulpwerkwoorden (zijn, hebben, kunnen, zullen, mogen en willen)  
Bepalen of een zin in enkelvoud of meervoud én tegenwoordige tijd of verleden tijd staat  
Oefenen met woorden die gaan over landschappen 
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Niveau 7 

Taak Leerdoel 

1 Woorden schrijven die eindigen op -ist, -aar, -er, -eur en -ier  
Oefenen met de tegenwoordige tijd van het werkwoord  
Oefenen met woorden die gaan over beroepen en waar mensen werken 

2 Werkwoorden in de zin van tijd veranderen  
Oefenen met woorden die gaan over vervoer  
Voegwoorden gebruiken, zoals: voordat, totdat en nadat 

3 Woorden in de goede volgorde in de zin zetten  
Oefenen met de tegenwoordige tijd van het werkwoord  
Woordgroepen maken 

4 Het voltooid deelwoord gebruiken in een zin  
Oefenen met het meervoud van woorden  
Oefenen met woorden die gaan over dieren  

5 Werkwoorden in enkelvoud en meervoud schrijven  (tt en vt)  
Woorden schrijven met be-, ont-, uit-, aan-, toe-, af-, op- en ver- 

 Oefenen met de betekenis van bijwoorden, zoals: tijdelijk en nu 

6 Woorden schrijven met een stomme -e  
Oefenen met de tegenwoordige tijd van het werkwoord  
Oefenen met woorden die gaan over het lichaam 

7 Oefenen met het meervoud van woorden, zoals schip (schepen) en baas (bazen)  
Woorden in alfabetische volgorde zetten  
Oefenen met woorden die komen na: en dus ben ik…  

8 Oefenen met de persoonsvorm  
Oefenen met tegenstellingen: niet huilen, maar lachen 

9 Woorden schrijven die eindigen op -lijk, -lijke, -ig, -ige  
Oefenen met de persoonsvorm  
Oefenen met woorden die gaan over spullen die je gebruikt (gebruiksvoorwerpen) 

10 Oefenen met de persoonsvorm en het voltooid deelwoord  
Oefenen met samenstellingen (woorden die bestaan uit twee woorden) 

11 Kiezen tussen woorden zoals: ik, mij of mijn  
Woordgroepen maken  
Oefenen met de persoonsvorm 

12 De komma op de goede plek in de zin zetten   
Zinnen in de goede volgorde zetten    
Oefenen met rijmen 

13 De woorden deze, die, dit en dat in een zin gebruiken (aanwijzende voornaamwoorden)  
De woorden wie, wat, welke, waar en wanneer in een zin gebruiken (vragende 
voornaamwoorden)  
Werkwoorden in de zin van tijd veranderen 

14 Samenstellingen schrijven met en zonder tussen -s  
Oefenen met woorden die gaan over plaatsen en hun kenmerken 

15 Oefenen met zinsdelen 
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Niveau 8 

Taak Leerdoel 

1 Een zelfstandig naamwoord met ge- of -ing maken   
De ik-vorm van het werkwoord schrijven  
Oefenen met woorden die gaan over lichaamsdelen 

2 Oefenen met de tegenwoordige en verleden tijd van het werkwoord  
Oefenen met woorden die gaan over vervoer 

3 Bijwoorden op de goede plaats in de zin zetten  
Oefenen met de persoonsvorm  
Woordgroepen maken 

4 De verleden tijd van het werkwoord schrijven (x 't kofschip)  
Oefenen met woorden die gaan over sporten  
Werkwoordschema's vullen 

5 Woorden schrijven met e, ee of stomme e  
Woorden schrijven die beginnen met: her-, ver-, be-, ge-, op- en af-)  
Oefenen met woorden die gaan over voorwerpen en waar ze van gemaakt zijn (materialen) 

6 Werkwoorden met dd (ik redde) of tt (ik praatte) in de verleden tijd schrijven  
Werkwoordschema's invullen  
Oefenen met woorden die dezelfde betekenis hebben 

7 Bijvoeglijke naamwoorden gebruiken, ook stoffen (bijv.: de houten tafel)  
Kiezen tussen mij/mijn, jou/jouw  
Oefenen met de verleden tijd van het werkwoord (x ’t kofschip) 

8 Oefenen met werkwoordsvormen (x 't kofschip) 

 Woorden schrijven die beginnen met: on-, af-, ont-, uit-, ver-, voor-  
Oefenen met rijmen 

9 Woorden schrijven die eindigen op: ie, iek, ië, isch, ische  
Oefenen met de verleden tijd van het werkwoord (x ’t kofschip)  
Oefenen met woorden die gaan over voorwerpen en wat je ermee kunt 

10 Vraagzinnen maken met wie, waar, waarom, wanneer en hoe   
Oefenen met de persoonsvorm en het voltooid deelwoord 

11 Antwoord geven op de vragen: Waar?, Wanneer?, en Hoe?  
Oefenen met woorden die gaan over ruimtes  
Oefenen met de werkwoordsvormen: ik, hij/zij en wij 

12 Zinnen in de goede volgorde zetten  
Oefenen met woorden die gaan over beroepen 

13 Oefenen met splitsbare werkwoorden: opeten – ik eet op  
Oefenen met de persoonsvorm en het voltooid deelwoord  
Woordgroepen maken 

14 Komma's (,) en hoofdletters gebruiken in de zin  
Woorden schrijven die eindigen op: ig, ige, lijk, lijke, isch, ische  
Oefenen met de persoonsvorm 

15 Oefenen met zinsdelen  
Oefenen met woorden die gaan over materialen en stoffen  
Oefenen met werkwoordsvormen: ik, hij/zij en wij 
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Niveau 9 

Taak Leerdoel 

1 Woorden schrijven die eindigen op: aar, er, eur, ing, erij, age  
Oefenen met woorden die gaan over plaatsen   
Werkwoordschema's invullen 

2 Oefenen met het gezegde (alle werkwoorden in een zin)  
Oefenen met tegenstellingen, zoals groot - klein 

3 Bijwoorden op de goede plaats in de zin zetten  
Oefenen met de persoonsvorm  
Oefenen met woorden die gaan over materialen, zoals hout, rubber en glas 

4 Woorden schrijven met c en ct  
Oefenen met de persoonsvorm (x ‘t kofschip)  
Oefenen met rijmen 

5 Kiezen uit: jij, jou of jouw en u of uw  
Oefenen met de persoonsvorm en het voltooid deelwoord 

6 Het bijvoeglijk naamwoord schrijven  
Oefenen met het voltooid deelwoord  
Oefenen met woorden die gaan over ruimtereizen 

7 Het voltooid deelwoord als een bijvoeglijk naamwoord schrijven: koken – gekookt – de 
gekookte eieren  
Oefenen met woorden die gaan over voorwerpen en wat je ermee doet  
Woorden in de goede volgorde zetten (alfabet) 

8 Woorden schrijven met ia, iaa, ea, eaa, io, ioo, iu, ue, uee en eo  
Oefenen met woorden die dezelfde betekenis hebben (synoniemen)  
Het voltooid deelwoord als een bijvoeglijk naamwoord schrijven: koken – gekookt – de 
gekookte eieren 

9 Woorden schrijven met meervoud op 's, s en ën  
Oefenen met de persoonsvorm  
Oefenen met woorden die gaan over uitvindingen 

10 Het onderwerp en gezegde in een zin herkennen  
Werkwoordschema's invullen  
Oefenen met woorden die gaan over recreatie (vrije tijd) 

11 Zinnen in de goede volgorde zetten  
Het onderwerp en gezegde in een zin herkennen  
Oefenen met woorden die gaan over verschillende tijdperken 

12 Voorzetsels in een zin schrijven  
Oefenen met woorden die gaan over eigenschappen  
De verleden tijd van het werkwoord schrijven 

13 Oefenen met de directe en indirecte reden  
Vraagwoorden invullen: wie, wat, welke, waar, waarom of wanneer  
Oefenen met woorden die gaan over gebouwen 

14 Woordsoorten herkennen (ww, volt. dw, znw, bvnw, lidw, voorz, telw)  
Oefenen met het voltooid deelwoord 

15 Oefenen met zinsdelen   
Oefenen met woorden die gaan over diersoorten   
Oefenen met woorden die passen bij kinderen of volwassenen 
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Niveau 10 

Taak Leerdoel 

1 Woorden schrijven die eindigen op -erij, -heid, -age, -schap, -te en -ing  
Oefenen met woorden die gaan over beroepen en wat ze doen  
Oefenen met het voltooid deelwoord, zoals ‘Ik heb gezongen’ 

2 Onderwerp, gezegde en lijdend voorwerp herkennen in een zin  
Oefenen met tegenstellingen, zoals langzaam - vlug 

3 Oefenen met woorden die dezelfde betekenis hebben  
Oefenen met de verleden tijd van het werkwoord en het voltooid deelwoord 

4 Het voltooid deelwoord als een bijvoeglijk naamwoord schrijven: koken – gekookt – de 
gekookte eieren  
Woorden schrijven die eindigen op -tie, -sie en -ering  
Oefenen met rijmen 

5 Oefenen met verwijswoorden, zoals hij, het, er of ze  
Oefenen met de verschillende werkwoordsvormen 

6 Woordsoorten herkennen (bijwoord, werkwoord, znw, voegw, volt dw, voorzetsel)  
Oefenen met woorden die beginnen met ge- of be- 

 Woordgroepen maken 

7 Het bijvoeglijk naamwoord schrijven  
Oefenen met woorden die gaan over wateren  
Kiezen uit: mij of mijn, jou of jouw, u of uw 

8 Oefenen met de verschillende werkwoordsvormen  
Het voltooid deelwoord als een bijvoeglijk naamwoord schrijven: koken – gekookt – de 
gekookte eieren  
Oefenen met namen van landen in Europa 

9 Woorden los of aan elkaar schrijven  
Oefenen met woorden die gaan over voeding 

10 Woorden schrijven waarin je de d of t niet hoort  
Samenstellingen schrijven 

 Oefenen met woorden die gaan over lichaamsdelen 

11 Oefenen met werkwoordsvormen  
Oefenen met woorden die gaan over boeken 

12 Zinnen in de goede volgorde zetten  
Oefenen met woorden die eindigen op -baar of -loos  
Oefenen met woorden die gaan over beroepen en waar ze zich mee bezighouden 

13 Oefenen met zinsdelen: persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp en bepaling 

14 Die of dat in een zin schrijven (betrekkelijke voornaamwoorden) 

 Wie of wat in een zin schrijven (vragende voornaamwoorden)  
Woorden zoals waarin, waarop en waaraan (voorzetsels) in een zin schrijven  
Oefenen met het scheiden van afval en de woorden die daarbij horen 

15 Leestekens gebruiken in zinnen waarin een uitspraak staat (de directe rede) 

 De komma op de goede plek in de zin zetten  
Oefenen met samenstellingen die gaan over zwemmen 

 


