
  

 WOORDENSCHAT  
Niveau Taak  In deze taak ga je … De woorden waar je mee oefent: 

1 1 Oefenen met woorden die 

gaan over spelen 

de puzzel  

de pop  

de boeken  

de blokken  

het treintje  

de bal  

 

de schommel  

de glijbaan  

het klimrek  

de wip  

de zandbak  

de knikker  

 

 2 Oefenen met woorden die 

gaan over thuis 

de stoel  

de tafel  

de boeken  

het schilderij  

het gordijn  

de klok  

de bloempot  

het kussen   

de wasmachine  

 

de boekenkast  

de stofzuiger  

de wc-pot  

het raam  

de lamp  

de vloer  

de kast  

de kraan  

het slot  

 



  

1 3 Oefenen met woorden die 

gaan over feest 

de strik  

de taart  

de slinger  

het snoep  

 

de trom  

de jurk  

het pakje  

de bloem  

 

1 4 Oefenen met woorden die 

gaan over vervoer 

de auto  

de fiets  

de boot  

de trein  

het vliegtuig  

de bus  

 

de tram  

de wandelaar  

de motor  

de band  

de step  

de koplamp  

 

1 5 Oefenen met woorden die 

gaan over dieren 

de hond  

de poes  

het konijn  

de muis  

de slang  

de egel  

de haan  

 

de vogel  

het paard  

de koe  

het varken  

het schaap  

de kip  

 



  

1 6 Oefenen met woorden die 

gaan over de seizoenen 

de lente  

de zomer  

de herfst  

de winter  

de zon  

de regen  

de wolken  

 

de sneeuw  

het strand  

de bladeren  

het ijs  

de eikel  

de paddenstoel  

de bloemen  

 

1 7 Oefenen met woorden die 

gaan over het lichaam 

de hand  

de arm  

de buik  

het hoofd  

het haar  

de billen  

 

de teen  

de vinger  

de navel  

de knie  

de schouder  

het lijf  

 

1 8 Oefenen met woorden die 

gaan over keuken 

de oven  

de kookplaat  

de kraan  

de pan  

de lepel  

de vork  

de deksel  

het bord  

het aanrecht  

het vergiet  

de kom  

de broodtrommel  



  

het mes  

 

 

1 9 Oefenen met woorden die 

gaan over knutselen 

de verf  

de schaar  

het papier  

de stempel  

de lijm  

de kwast  

de stift  

 

het potlood  

de stof  

de wol  

het hout  

het krijt  

de pen  

 

1 10 Oefenen met woorden die 

gaan over fruit 

de appel  

de sinaasappel  

de citroen  

de banaan  

de druiven  

 

de aardbei  

de kersen  

de perzik  

de bessen  

 

1 11 Oefenen met woorden die 

gaan over kleding 

de jurk  

de broek  

de trui  

het vest  

de blouse  

de sokken  

de wanten  

het hemd  

de sjaal  

de rok  

de onderbroek  

de regenlaarzen  



  

de muts  

de schoenen  

 

de jas  

 

1 12 Oefenen met woorden die 

gaan over school 

het bord  

de gum  

de juf  

de schaar  

de klas  

het potlood  

de lijm  

 

de pen  

het schrift  

de kast  

de kwast  

het boek  

het krijt   

 

1 13 Oefenen met woorden die 

gaan over eten en drinken 

de jam  

de worst  

de boterham  

de kaas  

de tomaat  

de boter  

het koekje  

 

het snoep  

de melk  

de koffie  

de thee  

de limonade  

de pindakaas  

 

1 14 Oefenen met woorden die 

gaan over zintuigen 

zien 

horen 

ruiken 

het donker 

de stank 

de honing is zoet 



  

proeven 

voelen 

het licht 

 

het konijn is zacht 

de citroen is zuur 

 

1 15 Oefenen met woorden die 

gaan over binnen 

het tapijt  

de bank  

de tafel  

de stoel  

de lamp  

de plant  

de televisie  

de klok  

 

het deurtje  

het raampje  

het huisje  

de kapstok  

het bedje  

het dekentje  

het bezempje  

 

2 1 Oefenen met woorden die 

gaan over winkelen 

 

de kar  

de kassa  

het geld  

de weegschaal  

de kraam  

 

de winkel  

de tas  

het pasje  

het mandje  

 

2 2 Oefenen met woorden die 

gaan over winter 

de sneeuw  

het ijs  

de schaats  

de wanten  

de sneeuwpop  

de sneeuwbal  



  

het wak  

de jas  

de muts  

 

de slee  

het vuur  

de chocolademelk  

 

2 3 Oefenen met woorden die 

gaan over dieren 

de zeehond  

de tijger  

de zebra  

de giraffe  

de krokodil  

de kangoeroe  

de nijlpaard  

de kameel 

 

de eland  

de wolf  

de dolfijn  

de kwal  

de inktvis  

de zeester  

de walvis  

 

2 4 Oefenen met woorden die 

gaan over de auto 

het stuur  

de spiegel  

de bumper  

de band  

de antenne  

de ruitenwisser  

de koplamp  

het nummerbord  

 

de ruit  

de gordel  

de achterklep  

de snelweg  

de gaspedaal  

de handrem  

de achterbank  

 



  

2 5 Oefenen met woorden die 

gaan over beroepen 

de dokter  

de brandweerman  

de politieman  

de piloot  

de machinist  

de verpleegster  

de juf  

 

de schilder  

de stethoscoop  

het vliegtuig  

de trein  

het palet  

de hamer  

 

2 6 Oefenen met woorden die 

gaan over gereedschap 

de zaag  

de hamer  

de nijptang  

de schroef  

de spijker  

de boor  

 

de schroevendraaier  

de bijtel  

het meetlint  

de gereedschapskist  

de steeksleutel  

de plank  

 

2 7 Oefenen met woorden die 

gaan over muziek 

de dwarsfluit  

de gitaar  

de piano  

het drumstel  

de blokfluit  

 

de cello  

het viool  

de trompet  

zingen  

 



  

2 8 Oefenen met woorden die 

gaan over de boerderij 

de stal  

het hooi  

het weiland  

de koeien  

de varkens  

de kippen  

 

de kruiwagen  

het hek  

de akker  

de tractor  

de boer  

de boerderij  

 

2 9 Oefenen met woorden die 

gaan over het huis 

de voordeur  

het huisnummer  

het balkon  

de muur  

de brievenbus  

 

de voortuin  

het rijtjeshuis  

het dakraam  

het zonnepaneel  

de bloembak  

 

2 10 Oefenen met woorden die 

gaan over gym 

het klimrek  

de kegel  

de ringen  

de touwen  

de mat  

de bok  

 

de bank  

de basketbal  

de hoepel  

de speer  

het sportveld  

de renbaan  

 



  

2 11 Oefenen met woorden die 

gaan over kantoor 

de computer  

de computermuis  

het bureau  

de mappen  

de vulpen  

 

de envelop  

het prikbord  

de punaise  

het plakband  

 

2 12 Oefenen met woorden die 

gaan over winkelen 

het warenhuis 

de roltrap  

de lift  

de kassa  

de klant  

 

de draaideur  

de verkoper  

het kledingrek  

de etalage  

de openingstijden  

 

2 13 Oefenen met woorden die 

gaan over apparaten 

de stekker  

het stopcontact  

de televisie  

de mixer  

de wasmachine  

 

de wekker  

de telefoon  

het strijkijzer  

de stofzuiger  

de computer  

 

2 14 Oefenen met woorden die 

gaan over schoonmaken 

de dweil  

de bezem  

de stoffer  

de vaatdoek  

de afwasborstel  

het sop  



  

het blik  

de stofzuiger  

de wc-borstel  

 

de spons  

het schoonmaakmiddel  

 

2 15 Oefenen met woorden die 

gaan over zee en strand 

de parasol  

de zon  

het strand  

de surfplank  

het zandkasteel  

de emmer  

 

de schep  

de handdoek  

de vlieger  

de schelpen  

de meeuw  

de golven  

 

3 1 Oefenen met woorden die 

gaan over dieren 

de egel heeft stekels 

de leeuw heeft manen 

de giraffe heeft vlekken 

de pauw heeft veren 

 

de zebra heeft strepen 

de bok heeft horens 

de krokodil heeft schubben 

 

3 4 Oefenen met woorden die 

gaan over openbare plekken  

de school  

het restaurant  

de bibliotheek  

 

het station  

het museum  

de bioscoop  

 



  

3 7 Oefenen met woorden die 

gaan over vervoer op land, zee 

en in de lucht 

de auto  

de fiets  

de zeilboot  

 

het vrachtschip  

het vliegtuig  

de helikopter  

 

3 8 Oefenen met woorden die 

gaan over beroepen 

De fietsenmaker gebruikt de fietspomp  

De kapper gebruikt de  knipschaar  

de zanger gebruikt de microfoon  

 

de politieman gebruikt de handboeien  

de boer gebruikt de kruiwagen  

de kok gebruikt de koekenpan  

 

3 10 Oefenen met woorden die 

gaan over feest 

de limonade  

lachen  

de kaarsjes  

de confetti  

 

de toeters  

de ballonnen  

de chips  

de taart  

 

3 11 Oefenen met tegenstellingen, 

zoals wel of niet 

groot of klein 

noord of zuid 

blij of verdrietig 

links of rechts 

fout of goed 

 

nu of later 

sterk of slap 

warm of koud 

licht of donker 

 



  

3 13 Oefenen met woorden die 

gaan over knutselen 

schrijven doe je met de pen  

kleuren doe je met de stift 

tekenen doe je met het potlood 

knippen doe je met de schaar 

 

plakken doe je met de lijm 

schilderen doe je met de kwast 

naaien doe je met naald en draad 

 

3 14 Oefenen met woorden die 

gaan over de supermarkt 

de melk 

de yoghurt 

de komkommer 

de wortel 

de macaroni 

de rijst 

 

de appelsap 

de cola 

het wasmiddel 

de tandpasta 

de beschuit 

de muesli 

 

4 1 Oefenen met woorden die 

gaan over het huis 

de hoekbank  

de trapleuning  

het dakraam  

de plafondlamp  

het vloerkleed  

de kamerplant  

 

het kruidenrek  

de badmat  

het tafelkleed  

de dakpan  

de stoelpoot 

4 4 Oefenen met woorden die 

gaan over winkels 

vis haal je bij de viskraam 

tanken doe je bij de benzinepomp 

gehakt haal je bij de slagerij 

kaas haal je bij de kaasboer 

bloemen haal je bij het tuincentrum 

een horloge koop je bij de juwelier 



  

medicijnen haal je bij de apotheek 

 

brood haal je bij de bakkerij 

 

4 5 Oefenen met woorden die 

gaan over uitvindingen 

de telefoon  

de aansteker  

de wasmachine  

de computer  

de benzinepomp  

 

de gum  

het geld  

de microfoon  

de koptelefoon  

 

4 6 Oefenen met woorden die 

zeggen waar iets van gemaakt 

is: hout en glas 

het glas 

de rubber 

het papier 

de wol 

het plastic 

 

het zilver 

het meel 

het asfalt 

het hout 

de baksteen 

 

4 7 Oefenen met woorden die 

gaan over plaatsen 

Waar vind je deze spullen? 

de menukaart in het restaurant 

het leesboek in de bibliotheek 

het medicijn in het ziekenhuis 

het kunstwerk in het museum 

 

het zwembad op de camping 

de gewichten in de sportschool 

de popcorn in de bioscoop 

de frisdrank in de supermarkt 

het klimrek in de speeltuin 

 



  

4 12 Oefenen met woorden die 

gaan over de keuken 

de peper 

het zout 

de vork 

het mes 

de pan 

het vergiet 

de kopjes 

de glazen 

 

de broccoli 

de bloemkool 

de banaan 

de framboos 

de melk 

de yoghurt 

de jam 

de kaas 

 

4 15 Oefenen met woorden die 

dezelfde betekenis hebben: 

blij en vrolijk 

boos - kwaad 

blij - vrolijk 

verdrietig - bedroefd 

het grapje  - de mop 

de rommel - de troep 

zoenen - kussen 

 

de hersenen - het brein 

het schip - de boot 

de wc - het toilet 

jokken - liegen 

langzaam - traag 

de afwas - de vaat 

 

5 1 Woordgroepen maken het trapje  

de fietsbel  

de klokwijzer  

de bladzijde  

 

de dobbelsteen  

het matras  

de voordeur  

het klimrek  

 



  

5 4 Oefenen met woorden die je 

gebruikt in een winkel 

de rok 

de broek 

de jurk 

de ham 

de worst 

de kaas 

de drop 

de koek 

 

de snoep 

het papier 

het potlood 

de stift 

de zwembroek 

de zonnebril 

het badpak 

 

5 5 Woordgroepen maken de kledingstukken  

de drankjes  

de keukenspullen  

de toetjes  

de meubels  

de sporten  

 

de dierentuin  

de huisdieren  

de boerderij  

de vogels  

de zeedieren  

 

5 6 Oefenen met woorden die 

dezelfde betekenis hebben: 

blij en vrolijk 

om welke reden - waarom 

op welke manier - hoe 

bovendien - ook 

op deze plaats - hier 

eindelijk na lange - tijd 

 

nu - meteen 

soms - af en toe 

altijd - steeds 

straks - dadelijk 

 



  

5 7 Oefenen met woorden die 

zeggen waar iets van gemaakt 

is: hout en glas 

de trui is gemaakt van wol 

de tafel is gemaakt van eikenhout 

het theeglas is gemaakt van glas 

 

de ketting is gemaakt van goud 

de krant is gemaakt van papier 

de spijker is gemaakt van ijzer 

 

5 8 Leren over de kleur die dingen 

hebben 

de aardbei is rood  

de koffie is zwart  

de zon is geel  

 

de flamingo is roze  

de wortel is oranje  

 

5 12 woordgroepen maken met 

woorden die gaan over dieren 

 

de dierentuin  

de huisdieren  

de boerderij 

 

de vogels  

de zeedieren  

 

5 13 Oefenen met woorden die 

gaan over beroepen en hun 

werktuigen 

de brandweerslang  

de handboeien  

de deegroller  

de bus  

 

het schilderpalet  

de tractor  

de hamer  

de tulpen  

 

5 15 Oefenen met woorden die 

gaan over plaatsen 

het strand  

de garage  

de badkamer  

de bakker  

de camping  

de trein  

het pretpark  

de bruiloft  



  

  

6 1 Oefenen met woorden die 

gaan over dieren 

de olifant  

de slurf  

de wesp  

de angel  

de egel  

de stekels  

de slak  

het slakkenhuisje  

 

de vis  

de kieuw  

de kangoeroe  

de buidel  

de slang   

de giftand  

de vlinder  

de vleugels  

 

6 2 Oefenen met woorden die 

gaan over spellen 

schaken  

mens-erger-je-niet  

kaarten  

dammen  

 

memory  

scrabble  

wie-is-het  

 

6 4 Woordgroepen maken de hoofdsteden  

de meubels  

de kustplaatsen  

de rivieren  

 

de Waddeneilanden  

de vervoersmiddelen  

de kleuren   

de bloemsoorten  

 



  

6 5 Oefenen met woorden die 

gaan over spullen en waar ze 

van gemaakt zijn 

het glas  

het hout  

het katoen  

het papier  

 

het plastic  

het rubber  

de wol  

het zilver  

 

6 6 oefenen met woorden die gaan 

over boodschappen 

de magere melk  

de volle yoghurt  

de roomboter  

de wortels  

de paprika  

de belegen kaas  

het kippenei  

 

de rietjes  

de luiers  

het wc-papier  

het afwasmiddel  

de vaatwasblokjes  

het schoonmaakazijn  

de theedoeken  

 

6 9 Oefenen met tegenstellingen, 

zoals lief of gemeen 

schoon of vies  

groot of klein  

goedkoop of duur  

scherp of bot  

 

warm of koud  

langzaam of snel  

droog of nat  

 

6 10 Oefenen met woorden die 

bestaan uit twee woorden 

het leesboek  

de zomerjas  

de schooltas  

de deurmat  

de kaasschaaf  

de koelkast  



  

(samenstellingen), zoals 

'zwembroek' 
de zandbak  

de regenlaarzen  

 

de spaarpot  

 

6 11 Oefenen met woorden die 

gaan over voorwerpen 

het gereedschap  

de kwast  

de liniaal  

 

de pan  

de schaar  

de tandenborstel  

 

6 15 Oefenen met woorden die 

gaan over landschappen 

in het naaldbos staan dennenbomen  

in de woestijn is het warm  

een grot zit onder de grond  

op de bergtop ligt sneeuw  

tropische vogels leven in het 
regenwoud  

 

een boerderij heeft vaak een weiland  

op de Noordpool leven ijsberen  

op de Australische Savanne leven 
kangoeroes  

 

7 1 Oefenen met woorden die 

gaan over beroepen 

de gitarist  

de goochelaar  

de monteur  

de journalist  

de reisleider  

 

de regisseur  

de hovenier  

de conducteur  

de juwelier  

de jager  

 



  

7 2 Oefenen met woorden die 

gaan over vervoer 

de vrachtwagen  

de fiets  

de motor  

de auto  

het vrachtschip  

 

de helikopter  

de trein  

de boodschappenkar  

het skateboard  

 

7 3 Woordgroepen maken het broodbeleg  

de familie  

de huisdieren  

de muzikanten  

 

de zwemkleding  

de voertuigen  

het openbaar vervoer  

het gereedschap  

 

7 4 Oefenen met woorden die 

gaan over dieren 

de schapen  

de paarden  

de runderen  

de kippen  

 

de varkens  

de katten  

de honden  

de eenden  

 

7 5 Oefenen met de betekenis van 

bijwoorden zoals tijdelijk, nu 

en soms 

desnoods 

eindelijk 

tijdelijk 

tijdens 

 

straks 

halverwege 

tegenwoordig 

ongetwijfeld 

 



  

7 6 Oefenen met woorden die 

gaan over het lichaam 

het gebit  

de nagels  

de teen  

de elleboog  

 

de wimpers  

de lip  

de oorlel  

de navel 

7 8 Oefenen met tegenstellingen, 

zoals lief - stout 

schreeuwen of fluisteren  

zitten of staan  

lopen of stilstaan  

wassen of drogen  

 

blijven of weggaan  

opwarmen of afkoelen  

winnen of verliezen  

zoeken of vinden  

 

7 9 Oefenen met woorden die 

gaan over spullen die je 

gebruikt 

het zakmes 

de krultang 

de tandenborstel 

de brandblusser 

 

de microscoop 

de thermometer 

de weegschaal 

 

7 10 Oefenen met samenstellingen 

(woorden die bestaan uit twee 

woorden) 

de trouwjurk  

het hondenhok  

het bankstel  

de koelkast  

de paskamer  

 

het vloerkleed  

het vierkant  

het ontbijtbord  

de stofzuiger  

het strijkijzer  

 



  

7 11 Woordgroepen maken de giraffe 

de apen 

de leeuw 

de olifant 

 

de bakker 

de schilder 

de slager 

de hovenier 

 

de broer  

de tante 

de oma 

de neef 

 

de vinger  

de neus 

de teen 

de elleboog 

 

de blouse  

Het hemd 

Het T-shirt 

de trui 

 

7 14 Oefenen met woorden die 

gaan over plaatsen 

het circus  

de acrobaat  

de clown 

 

het gemeentehuis  

het paspoort  

het huwelijk 

 

het museum  

de tentoonstelling  

de bewaking 

 

het restaurant  

de bediening  

het driegangenmenu 

 



  

het stadion  

de wedstrijd  

de tribune 

 

het pretpark  

de attractie  

de wachtrij 

 

8 1 Oefenen met woorden die 

gaan over lichaamsdelen 

de spieren  

de longen  

de tanden  

de ogen  

de huid  

 

de hersenen  

de neus  

de vingers  

de voeten  

de mond  

 

8 2 Oefenen met woorden die 

gaan over vervoer 

de vrachtwagen  

de fiets  

de motor  

de auto  

het vrachtschip  

 

de helikopter  

de trein  

de boodschappenkar  

het skateboard  

 

8 3 Woordgroepen maken de gebouwen  

de landen  

de steden  

de rivieren  

 

de huisdieren  

de huizen  

de familieleden  

 



  

8 4 Oefenen met woorden die 

gaan over sporten 

het tennisracket  

de honkbalknuppel  

het yogamatje  

schieten  

fietsen  

 

dansen  

de fitness  

de waterpolo  

het hockey  

het surfen  

 

8 5 oefenen met woorden die gaan 

over voorwerpen en waar ze 

van gemaakt zijn (materialen) 

de handtas is gemaakt van leer  

het wijnglas is gemaakt van glas  

de frisdrankfles is gemaakt van plastic  

het muntgeld is gemaakt van koper  

de schoenendoos is gemaakt van 
karton  

 

de ruitjesblouse is gemaakt van zijde  

de snelweg is gemaakt van asfalt  

het rijtjeshuis is gemaakt van steen  

de eettafel is gemaakt van hout  

de autoband is gemaakt van rubber  

 

8 6 Oefenen met woorden die 

dezelfde betekenis hebben 

(synoniemen) 

huilen en snikken  

lachen en giechelen  

zwaaien en wuiven  

kletsen en babbelen  

barsten en ontploffen  

 

tekenen en afbeelden  

twijfelen en aarzelen  

helpen en steunen  

poetsen en schoonmaken  

gebeuren en plaatsvinden  

 



  

8 9 Oefenen met woorden die 

gaan over voorwerpen en wat 

je ermee kunt 

de thermometer  

de verrekijker  

de magnetron  

de vriezer  

 

de dweil  

de krultang  

de punaise  

het fornuis  

 

8 11 Oefenen met woorden die 

gaan over ruimtes en wat je 

erin vindt 

de douche  

de fietspomp  

het dakraam  

de zandbak  

het schilderij  

 

de operatietafel  

de dakpan  

de auto  

de vaatwasser  

 

8 12 Oefenen met woorden die 

gaan over beroepen 

de toneelspeler hoort bij het theater  

de verkoper hoort bij de kledingwinkel  

de acrobaat hoort bij het circus  

de atleet  hoort bij de sportschool  

 

de monteur  hoort bij de garage  

de hovenier  hoort bij het tuincentrum  

de patiënt hoort bij het ziekenhuis  

de dierenverzorger hoort bij het 
dierenasiel  

 

8 13 Woordgroepen maken de metalen  

het fruit  

de beroepen  

 

het museum  

de zintuigen  

 



  

8 15 Oefenen met woorden die 

gaan over materialen en 

stoffen 

plastic_voorwerpen  

de metalen: koper, ijzer, aluminium en 
goud  

het katoenen t-shirt  

 

de rubberen autoband  

het rieten dak  

het zoete water  

het zoute water  

 

9 1 Oefenen met woorden die 

gaan over plaatsen 

het vliegveld 

het paspoort 

de bagage  

 

het sportveld 

de wedstrijd 

de bal  

 

het station 

het ticket 

het treinkaartje  

 

de school 

de juf 

het boek  

 

het restaurant 

de menukaart 

het eten  

 

het museum 

het schilderij 

het beeld  

 

de supermarkt 

de aanbieding 

het mandje  

 



  

9 2 Oefenen met tegenstellingen, 

zoals groot-klein 

bang of dapper  

bot of scherp  

openbaar of privé 

fijn of grof  

 

links of rechts  

kapot of heel  

precies of ongeveer  

netjes of rommelig  

 

9 3 Oefenen met woorden die 

gaan over materialen zoals 

hout, rubber en glas 

het rubber  

het plastic  

het porselein  

het steen  

het hout  

 

het glas  

de zijde  

het papier  

het goud  

het katoen  

 

9 6 Oefenen met woorden die 

gaan over ruimtereizen 

de ruimtevaart  

de astronaut  

het satelliet  

 

de maanlanding  

de planeten  

de raket  

 

9 7 Oefenen met woorden die 

gaan over voorwerpen en wat 

je ermee doet 

de magnetron - opwarmen  

de hamer - inslaan  

de rolmaat - opmeten  

de microscoop - bekijken  

de staafmixer - fijnmalen  

 

de föhn - drogen  

de aansteker - aansteken  

de grillpan - roosteren  

de nietmachine - vastmaken  

 



  

9 9 Oefenen met woorden die 

gaan over uitvindingen 

de USB-poort van een computer  

de messen van een grasmaaier  

de trappers van een fiets  

de propellers van een vliegtuig  

de trommel van een wasmachine  

 

de toetsen van een rekenmachine  

het roer van een vissersboot  

het vergrootglas van een microscoop  

de inkt van een balpen  

de wijzers van een horloge  

 

9 10 Oefenen met woorden die 

gaan over vrije tijd (recreatie) 

de instrumenten 

de wintersporten 

het concert 

het pretpark 

het knutselen 

 

de watersporten 

het theater 

de bioscoop 

het speelgoed 

 

9 11 Oefenen met woorden die 

gaan over verschillende 

tijdperken 

de ijstijd 

de jagers en verzamelaars 

de middeleeuwen 

de romeinse tijd 

 

de Romeinen en de Grieken 

het heden 

het digitale tijdperk 

de toekomst 

9 12 Oefenen met woorden die 

gaan over eigenschappen 

zorgzaam 

onsportief 

eerlijk 

gezellig 

enthousiast 

spraakzaam 

gehoorzaam 

streng 

dapper 

geduldig 



  

 

9 13 Oefenen met woorden die 

gaan over gebouwen 

het gemeentehuis 

het paspoort 

trouwen  

 

de kathedraal 

het altaar 

de bisschop  

 

de schouwburg 

het podium 

de toneelspeler  

 

het kantoor 

het bureau 

de computer  

 

het museum 

de bewaker 

het toegangsticket  

 

de bungalow 

de slaapkamer 

de persoon  

 

het restaurant 

de menukaart 

het eten  

 

het verzorgingstehuis 

de ouderen 

de hulp  

 

9 15 Oefenen met woorden die 

gaan over diersoorten 

de zoogdieren  

de boerderijdieren  

de knaagdieren  

 

de waterdieren  

de vogels  

de huisdieren  

 



  

9 15 Oefenen met woorden die 

passen bij kinderen of 

volwassenen 

de kinderen 

de rekenles 

verstoppertje spelen 

stoepkrijten 

vriendjes 

de zwemles 

de school 

 

de volwassenen 

het kantoor 

een huis kopen 

de belasting betalen 

de rijles 

werken 

trouwen 

 

10 1 Oefenen met woorden die 

gaan over beroepen en wat ze 

doen 

de slager doet slachten  

de postbode doet bezorgen  

de astronaut doet reizen  

de piloot doet vliegen  

de monteur doet repareren  

 

de huisarts doet genezen  

de tandarts doet boren  

de hovenier doet tuinieren  

de chauffeur doet besturen  

de chirurg doet opereren  

 

10 2 Oefenen met tegenstellingen, 

zoals schoon - vies 

eenvoudig of ingewikkeld  

positief of negatief  

helder  of troebel  

houden van of haten  

interessant of saai  

 

per ongeluk of expres  

lui of ijverig  

later of vroeger  

modern of ouderwets  

vlug of langzaam  

 



  

10 6 Woordgroepen maken de melk  

de yoghurt  

de paprika  

het bleekselderij  

 

de flat  

de villa  

de bungalow  

de rijtjeshuizen  

 

de kerk  

de schouwburg  

het theater  

de gevangenis  

het voetbalstadion  

 

Duitsland  

België  

Nederland  

Denemarken  

het Verenigd Koninkrijk  

 

de fluit  

de gitaar  

de piano  

de accordeon  

de mondharmonica  

 

de arts  

de chauffeur  

de timmerman  

de burgemeester  

de politieagent  

 

10 7 Oefenen met woorden die 

gaan over wateren 

de zeestromingen  

eb  

vloed  

zout water  

de zeedieren  

de dode zee  

zeeziek  

surfen  



  

zoet water  

 

de kustplaats  

 

10 8 Oefenen met namen van 

landen in Europa 

Nederland 

België 

Duitsland 

Polen 

 

Denemarken 

Frankrijk 

Spanje 

Portugal 

 

10 9 Oefenen met woorden die 

gaan over voeding 

de zuivel  

de noten  

de courgette  

de doperwten  

de bleekselderij  

 

de aardappel  

de sla  

de aubergine  

de snijbonen  

 

10 10 Oefenen met woorden die 

gaan over lichaamsdelen 

de neus 

de nek 

de borst 

de schouders 

de bovenarmen 

de ellebogen 

de onderarmen 

de polsen 

de vingers 

de nagels 

de buik 

de billen 

de bovenbenen 

de onderbenen 

de voeten 

de tenen 



  

  

10 11 Oefenen met woorden die 

gaan over boeken 

de griezel  

de fantasie  

het avontuur  

de vriendschap  

de verliefdheid  

 

de geschiedenis  

de humor  

de sport  

het schoolboek  

 

10 12 Oefenen met woorden die 

gaan over beroepen en waar 

ze zich mee bezighouden 

de gezondheidszorg  

de bouw  

het onderwijs  

 

de televisie  

de muziek  

 

10 14 Oefenen met het scheiden van 

afval en de woorden die 

daarbij horen 

plastic en drankkartons  

de groente-, fruit- en tuinafval (gft)  

 

papier  

glas  

 

10 15 Oefenen met samenstellingen 

hier horen bij zwemmen 

het zwemdiploma  

het zwembad  

de zwemles  

de zwembroek  

 

het zwempak  

de duikbril  

het duikpak  

de duikplank  

 

 


