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Taalverhaal.nu Spelling Woordpakketten  

 

GROEP 6 

 

BLOK 1 

Woordpakket 1 

HERHALING hele werkwoord en stam 

 

pakken 

ik pak 

jij pakt 

hij/zij pakt 

raken 

ik raak 

jij raakt 

hij/zij 

raakt 

halen 

ik haal 

jij haalt 

hij/zij haalt 

leven 

ik leef 

jij leeft 

hij/zij leeft 

lezen 

ik lees 

jij leest 

hij/zij leest 

kammen 

ik kam 

jij kamt 

hij/zij kamt 

slapen 

ik slaap 

jij slaapt 

hij/zij 

slaapt 

zweren 

ik zweer 

jij zweert 

hij/zij zweert 

schrijven 

ik schrijf 

jij schrijft 

hij/zij schrijft 

niezen 

ik nies 

jij niest 

hij/zij niest 

klappen 

ik klap 

jij klapt 

hij/zij klapt 

delen 

ik deel 

jij deelt 

hij/zij deelt 

proberen 

ik probeer 

jij probeert 

hij/zij 

probeert 

beroven 

ik beroof 

jij berooft 

hij/zij berooft 

smoezen 

ik smoes 

jij smoest 

hij/zij smoest 

schrappen 

ik schrap 

jij schrapt 

hij/zij schrapt 

plagen 

ik plaag 

jij plaagt 

hij/zij 

plaagt 

klauteren 

ik klauter 

jij klautert 

hij/zij 

klautert 

 bewijzen 

ik bewijs 

jij bewijst 

hij/zij bewijst 

zwemmen 

ik zwem 

jij zwemt 

hij/zij 

zwemt 

    

 

 

Woordpakket 2 

Verandering f in v en s in z (2 of meer) + luister 

 

gave de slaven dwaze de bazen 

scheve de schijven wijze de vazen 

stijve de bedrijven eindeloze de klokhuizen 

de proeven  de olijven foutloze de matrozen 

de golven  de postduiven werkloze de paleizen 

 

 

Woordpakket 3 

Woorden met ei of ij (2 of meer) + onthoud 

 

veilig de reiger ijverig de dolfijn 

weinig de reiziger nijdig de woestijn 

eigenwijs de kapitein tijdens de rozijnen 

de eigenaar het afscheid tijdelijk het ontbijt 

de aardbei de opleiding vlakbij het schilderij 
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Woordpakket 4 

Woorden met -d ( 2 of meer) + regel 

 

verstrooid het fietspad doodgewoon de badmeester 

vervelend het zwembad de bedtijd de bloedneus 

verwaand het gebied de wedstrijd de hoofdstad  

de armband het geluid  de windkracht 

de eland het voorbeeld  het avondeten 

het schiereiland het potlood   
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BLOK 2 

 

Woordpakket 5 

Persoonsvorm tt mv (sterke en zwakke ww) 

 

eten 

wij/jullie/zij eten  

spreken 

wij/jullie/zij spreken  

blijven 

wij/jullie/zij blijven  

kiezen 

wij/jullie/zij kiezen 

kaarten 

wij/jullie/zij 

kaarten 

hakken 

wij/jullie/zij hakken  

graven 

wij/jullie/zij graven  

razen 

wij/jullie/zij razen 

wachten 

wij/jullie/zij 

wachten 

drinken 

wij/jullie/zij drinken  

beven 

wij/jullie/zij beven  

verhuizen 

wij/jullie/zij 

verhuizen  

vluchten 

wij/jullie/zij 

vluchten 

vinden 

wij/jullie/zij vinden  

wandelen 

wij/jullie/zij 

wandelen 

mekkeren 

wij/jullie/zij 

mekkeren 

bevatten 

wij/jullie/zij 

bevatten  

landen 

wij/jullie/zij j landen  

verzamelen 

wij/jullie/zij 

verzamelen 

beginnen 

wij/jullie/zij 

beginnen 

 

 

Woordpakket 6 

woorden waarin /s/ geschreven als c (1 of meer) 

 

de cel procent de citroen precies 

de cello december de cipier de provincie 

centraal het proces de cirkel de saucijs 

het cement het pincet de narcis het cijfer 

het centrum het recept het principe het medicijn 

 

 

Woordpakket 7 

woorden waarin /k/ geschreven als c (1 of meer) 

 

de cola het icoon de actie het contact 

de coltrui de pincode het insect het contract  

contant de popcorn het dictee de conducteur 
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het compliment de cursus de reclame de cactus 

het record cursief de sportclub  

 de speculaas   

 

 

Woordpakket 8 

klinkerverenkeling, medeklinkerverdubbeling (2 of meer) 

 

drukke  de oorbellen bozig de woonkamer 

dubbel  de eiwitten  vurig de zangkoren 

spannende de hondenhokken  de patronen de lantaarnpalen 

de apparaten de winterjassen  de betaling de avonturen 

knotsgekke moddervette  uitstekend de tafelpoten 
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BLOK 3 

 

Woordpakket 9 

persoonsvorm zwakke ww vt uitgang -te en –de (m.b.v. ‘t kofschip) 

 

dansen 

ik danste 

jij danste 

hij/zij danste 

rennen 

ik rende 

jij rende 

hij/zij rende 

wachten 

ik wachtte 

jij wachtte 

hij/zij wachtte 

antwoorden 

ik antwoordde 

jij antwoordde 

hij/zij antwoordde 

hakken 

ik hakte 

jij hakte 

hij/zij hakte 

zwaaien 

ik zwaaide 

jij zwaaide 

hij/zij zwaaide 

praten 

ik praatte 

jij praatte 

hij/zij praatte 

wedden 

ik wedde 

jij wedde 

hij/zij wedde 

lachen 

ik lachte 

jij lachte 

hij/zij lachte 

regelen 

ik regelde 

jij regelde 

hij/zij regelde 

hechten 

ik hechtte 

jij hechtte 

hij/zij hechtte 

raden 

ik raadde 

jij raadde 

hij/zij raadde 

blaffen 

ik blafte 

jij blafte 

hij/zij blafte 

volgen 

ik volgde 

jij volgde 

hij/zij volgde 

darten 

ik dartte 

jij dartte 

hij/zij dartte 

vermelden 

ik vermeldde 

jij vermeldde 

hij/zij vermeldde 

wensen 

ik wenste 

jij wenste 

hij/zij wenste 

veranderen 

ik veranderde 

jij veranderde 

hij/zij veranderde 

barsten 

ik barstte 

jij barstte 

hij/zij barstte 

voeden 

ik voedde 

jij voedde 

hij/zij voedde 
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Woordpakket 10 

woorden met au, auw, ou en ouw (2 of meer) 

 

de astronaut kauwen verkouden sjouwen 

de bestelauto snauwen de houtduif betrouwbaar 

de dinosaurus asgrauw de kletskous de trouwdag 

de middagpauze hemelsblauw het zeezout het berouw 

de pindasaus de zoetekauw het oerwoud het schoolgebouw 

 

Woordpakket 11 

woorden met -em, -elen, -enen, -eren (2 of meer) 

 

de tandem druppelen betekenen donderen 

de zeebodem trappelen uitrekenen peuteren 

de bezemsteel verzamelen ordenen snotteren 

de totempaal de aardappelen de volwassenen de ouderen 

ademen de engelen de gevangenen de wonderen 

 

 

Woordpakket 12 

verkleinwoorden met -etje (2 of meer) 

 

het knulletje het fietsbelletje het bommetje het zonnetje 

het balletje  het snoeprolletje het boterhammetje het kannetje  

het brilletje  het bloemetje het 

kinderstemmetje 

het zinnetje  

het schilletje het tongetje het 

boomstammetje 

het ballonnetje 

het stelletje het nijptangetje het vriendinnetje het leeuwinnetje 
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BLOK 4 

 

Woordpakket 13 

Persoonsvorm zwakke ww vt mv, uitgang –ten en –den (met behulp van ’t kofschip) 

 

hopen 

wij/jullie/ zij 

hoopten 

schatten 

wij/jullie/ zij 

schatten 

gooien 

wij/jullie/ zij 

gooiden 

melden 

wij/jullie/ zij 

meldden 

stoppen 

wij/jullie/ zij 

stopten 

pesten 

wij/jullie/ zij 

pestten 

schrobben 

wij/jullie/ zij 

schrobden 

wenden 

wij/jullie/ zij 

wendden 

klappen 

wij/jullie/ zij 

klapten 

feesten 

wij/jullie/ zij 

feestten 

schreeuwen 

wij/jullie/ zij 

schreeuwden 

verbranden 

wij/jullie/ zij 

verbrandden 

knikken 

wij/jullie/ zij 

knikten 

haasten 

wij/jullie/ zij 

haastten 

reizen 

wij/jullie/ zij 

reisden 

vermoeden 

wij/jullie/ zij 

vermoedden 

ontwaken 

wij/jullie/ zij 

ontwaakten 

verwoesten 

wij/jullie/ zij 

verwoestten 

geloven 

wij/jullie/ zij 

geloofden 

besteden 

wij/jullie/ zij 

besteedden 

 

Woordpakket 14 

woorden met -lijk of -ig (2) 

 

eigenlijk duidelijk slaperig toevallig 

persoonlijk vreselijk houterig  armoedig 

het uiterlijk onmiddellijk waterig verstandig 

belachelijk afschuwelijk  krachtig  kwaadaardig 

onmogelijk ongemakkelijk geweldig geheimzinnig 
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Woordpakket 15 

woorden met een apostrof als weglatingsteken (o.a. beginnend met 's (1 of meer), 

voorbeeldwoorden 's winters en ’s ochtends)  

 

’s maandags ’s morgens ’s ochtends m’n  A’dam 

’s woensdags  ’s middags ’s zomers da's M’tricht 

’s zaterdags ’s avonds ’s winters z’n ’s-Gravenhage 

’s zondags ’s nachts ’t zo’n ’s-Hertogenbosch 

 

Woordpakket 16 

verkleinwoorden met -je (na -d en –t) en -pje (2 of meer) 

 

het parkietje het naamplaatje het honderdje het lichaampje 

het beschuitje het appeltaartje het schildpadje  het koosnaampje 

het boomhutje het verfkwastje het slaapliedje het zolderraampje 

het voorpootje het nachtkastje het sufferdje het appelboompje 

het borrelnootje het verlanglijstje het dommerdje het beeldschermpje 

BLOK 5 

Woordpakket 17 

persoonsvorm zwakke ww, tt en vt, ev en mv door elkaar (herkennen en schrijven) 

juichen 

ik juichte 

jij juichte 

hij/zij juichte 

wij/jullie/zij 

juichten 

verzetten 

ik verzette 

jij verzette 

hij/zij verzette 

wij/jullie/zij 

verzetten 

stofzuigen 

ik stofzuigde 

jij stofzuigde 

hij/zij stofzuigde 

wij/jullie/zij 

stofzuigden 

redden 

ik redde 

jij redde 

hij/zij redde 

wij/jullie/zij 

redden 

werken 

ik werkte 

jij werkte 

hij/zij werkte 

wij/jullie/zij 

werkten 

lusten 

ik lustte 

jij lustte 

hij/zij lustte 

wij/jullie/zij 

lustten 

krabben 

ik krabde 

jij krabde 

hij/zij krabde 

wij/jullie/zij 

krabden 

Wedden 

ik wedde 

jij wedde 

hij/zij wedde 

wij/jullie/zij 

wedden 

boffen 

ik bofte 

jij bofte 

sporten 

ik sportte 

jij sportte 

gniffelen 

ik gniffelde 

jij gniffelde 

schudden 

ik schudde 

jij schudde 
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hij/zij bofte 

wij/jullie/zij 

boften 

hij/zij sportte 

wij/jullie/zij 

sportten 

hij/zij gniffelde 

wij/jullie/zij 

gniffelden 

hij/zij schudde 

wij/jullie/zij 

schudden 

kussen 

ik kuste 

jij kuste 

hij/zij kuste 

wij/jullie/zij 

kusten 

sprinten 

ik sprintte 

jij sprintte 

hij/zij sprintte 

wij/jullie/zij 

sprintten 

groeien 

ik groeide 

jij groeide 

hij/zij groeide 

wij/jullie/zij 

groeiden 

bloeden 

ik bloedde 

jij bloedde 

hij/zij bloedde 

wij/jullie/zij 

bloedden 

maken 

ik maakte 

jij maakte 

hij/zij maakte 

wij/jullie/zij 

maakten 

stoten 

ik stootte 

jij stootte 

hij/zij stootte 

wij/jullie/zij 

stootten 

herkennen 

ik herkende 

jij herkende 

hij/zij herkende 

wij/jullie/zij 

herkenden 

begeleiden 

ik begeleidde 

jij begeleidde 

hij/zij begeleidde 

wij/jullie/zij 

begeleidden 
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Woordpakket 18 

woorden waarin /zj/ geschreven als g (1 of meer) 

woorden waarin /zju/ geschreven wordt als ge (2 of meer) 

 

de giraf logeren de gelei  de etage het horloge 

het genre origineel de rage de etalage  de asperge 

het budget corrigeren de garage de lekkage de manege 

de energie het genie de bagage de reportage de centrifuge 

 

 

Woordpakket 19 

woorden waarin /ie/ geschreven als i (1 of meer) 

 

mini  de ski  het pistool de spion miauwen 

prima de file  de piano de bioscoop de kampioen 

dineren  de liter  de diamant de studio het dieet 

de olifant  de tosti de indiaan de lampion het podium 

 

Woordpakket 20 

woorden met -tie (2 of meer) 

 

de relatie de inspiratie  de combinatie  de politie  de repetitie 

de variatie de felicitatie de installatie  de positie de competitie 

de operatie de prestatie de informatie  de notitie de garantie 

de traktatie de presentatie  de organisatie de traditie de vakantie 
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BLOK 6 

 

Woordpakket 21 

Bijzondere werkwoorden  

 

zijn 

ik ben 

jij bent 

hij/zij is 

wij/jullie/zij 

zijn 

hebben 

ik heb 

jij hebt 

hij/zij heeft 

wij/jullie/zij 

hebben 

kunnen 

ik kan 

jij kunt 

hij/zij kan 

wij/jullie/zij 

kunnen 

mogen 

ik mag 

jij mag 

hij/zij mag 

wij/jullie/zij 

mogen 

zullen 

ik zal 

jij zult 

hij/zij zal 

wij/jullie/zij 

zullen 

ik was 

jij was 

hij/zij was 

wij/jullie/zij 

waren 

ik had 

jij had 

hij/zij had 

wij/jullie/zij 

hadden 

ik kon 

jij kon 

hij/zij kon 

wij/jullie/zij 

konden 

ik mocht 

jij mocht 

hij/zij mocht 

wij/jullie/zij 

mochten 

ik zou 

jij zou 

hij/zij zou 

wij/jullie/zij 

zouden 

inpakken 

hij pakt in 

wij pakken in 

hij pakte in 

wij pakten in 

vastmaken 

hij maakt vast 

wij maken 

vast 

hij maakte vast 

wij maakten 

vast 

uitprinten 

hij print uit 

wij printen uit 

hij printte uit 

wij printten 

uit 

voorstellen 

hij stelt voor 

wij stellen 

voor 

hij stelde voor 

wij stelden 

voor 

opvoeden 

hij voedt op 

wij voeden op 

hij voedde op 

wij voedden op 

samenwerken 

hij werkt 

samen 

wij werken 

samen 

hij werkte 

samen 

wij werkten 

samen 

opletten 

hij let op 

wij letten op 

hij lette op 

wij letten op 

afkeuren 

hij keurt af 

wij keuren af 

hij keurde af 

wij keurden 

af 

overhalen 

hij haalt over 

wij halen over 

hij haalde 

over 

wij haalden 

over 

aankleden 

hij kleedt aan 

wij kleden 

aan 

hij kleedde 

aan 

wij kleedden 

aan 
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Woordpakket 22 

woorden eindigend op 's, meervoudsvorming (2 of meer)  

 

de auto’s de kilo’s de kassa’s  de komma’s  de ski’s de  

de foto’s de euro’s de pasta’s de agenda’s  de tosti’s 

de kano’s de piano’s de cavia’s de pagina’s de kiwi’s 

de salto’s de commando’s de massa’s de paprika’s menu’s 

 

Woordpakket 23 

woorden met -teit en -tijd (2 of meer) 

woorden met -heid (2 of meer) >  

 

de leeftijd  de activiteit de blijheid  de snelheid  

de begintijd de kwaliteit de eenheid de overheid  

de kindertijd  de majesteit de goedheid  de waarheid 

de zomertijd de brutaliteit de schoonheid de gezondheid 

de aankomsttijd de sportiviteit de beroemdheid de hoeveelheid 

 

 

Woordpakket 24 

verkleinwoorden (ing) met de uitgang -nkje (2 of meer) 

het harinkje  het voerinkje het kettinkje het hellinkje het verrassinkje 

het woninkje  het leuninkje het schuttinkje  het zwellinkje het 

verstoppinkje 

het sluitinkje het buiginkje het puddinkje  het bestellinkje het verfrissinkje 

het scheidinkje het kruisinkje het vullinkje  het vertellinkje het 

winterkoninkje 

 

 

 

 

 

 


