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Taalverhaal.nu Spelling Woordpakketten  

GROEP 8 

 

BLOK 1 

 

Woordpakket 1 

persoonsvorm tt, 2e en 3e persoon achter persoonsvorm (sterke en zwakke werkwoorden) 

 

schenken 

jij schenkt – schenk 

jij 

stelen 

jij steelt - steel jij 

streven 

jij streeft - streef jij 

antwoorden 

jij antwoordt - 

antwoord jij  

wenken 

jij wenkt - wenk jij  

herhalen 

jij herhaalt - 

herhaal jij 

beproeven 

jij beproeft -  

beproef jij 

voeden 

jij voedt - voed jij 

 

stampen 

jij stampt - stamp 

jij 

verdwalen 

jij verdwaalt - 

verdwaal jij 

peinzen 

jij peinst - peins jij 

onthouden 

jij onthoudt - 

onthoud jij 

kruipen 

jij kruipt - kruip jij 

 

betrappen 

jij betrapt - betrap 

jij 

kneuzen 

jij kneust - kneus jij 

 

lijden 

jij lijdt - lijd jij 

 

grijpen 

jij grijpt - grijp jij 

 

ontsnappen 

 

jij ontsnapt - 

ontsnap jij  

strijden 

jij strijdt- strijd jij 

 

knijpen 

jij knijpt - knijp jij 
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Woordpakket 2 

woorden met y (1 of meer) + onthoud: y als /ie/, /i/, /j/, /ij/ 

 

[ie] [i] [j] [ij] 

sexy de dynamo Egypte loyaal de/het nylon 

de baby de pyjama sympathie de yoghurt  

de pony de mythe de gymnastiek de cowboy  

de teddy het jurylid het mysterie de mayonaise  

de puppy het labyrint het symbool   

 

 

 

Woordpakket 3 

woorden met -iaal, -ieel, -eaal en -ueel (2 of meer) + ook-zo 

                                                                                                                                                                                      

geniaal commercieel ideaal visueel  

speciaal financieel  eventueel 

sociaal principieel  individueel  

joviaal essentieel  intellectueel 

de liniaal het materieel  homoseksueel 

het filiaal het prieel  het ritueel 

het materiaal    

 

Woordpakket 4 

 

tussenletter -n en -s- in samenstellingen (2 of meer) + schaar: -s op grond van analogie 

tussenletter -n en -s- in samenstellingen (2 of meer) + schaar: tussen -n op grond van znw 

met mv -en 

tussenletter -n en -s- in samenstellingen (2 of meer) + schaar: meervoud (ook) op -s dus 

geen tussen -n of -s 

tussenletter -n en -s- in samenstellingen (2 of meer) + schaar: uniek dus geen –n 

 

[+n] [+s] [-s] [-n] 

de boekenkast de bruidsschat de groentesoep de maneschijn 

de prullenbak de dorpsschool de kastanjeboom de zonneschijn 

de dierentuin de meisjesstem de warmtebron de zonnebrand 

het 

konijnenhol de varkensstal 

de secondewijzer  

de 

pannenkoek het gezelschapsspel 

het 

geboortekaartje  

het 

vruchtensap  het gemeentehuis  
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Blok 2 

 

Woordpakket 5 

Persoonsvorm tt en vt, ev en mv, sterke en zwakke ww, waaronder ww met stam op –d of –t 

 

bukken 

ik buk 

hij bukt 

 

hij bukte 

wij bukten 

planten 

ik plant 

hij plant 

 

hij plantte 

wij plantten 

melden 

ik meld  

hij meldt 

 

hij meldde  

wij meldden 

strijden 

ik strijd 

hij strijdt 

 

hij streed 

wij streden 

zuigen 

ik zuig 

hij zuigt 

 

hij zoog 

wij zogen 

crossen 

ik cros 

hij crost 

 

hij croste 

wij crosten 

zwichten 

ik zwicht 

hij zwicht 

 

hij zwichtte 

wij zwichtten 

bekleden 

ik bekleed 

hij bekleedt 

 

hij bekleedde 

wij bekleedden 

ontvangen 

ik ontvang 

hij ontvangt 

 

hij ontving 

wij ontvingen 

snuiven 

ik snuif 

hij snuift 

 

hij snoof 

wij snoven 

hoesten 

ik hoest 

hij hoest 

 

hij hoestte 

wij hoestten 

fotograferen 

ik fotografeer 

hij fotografeert 

 

hij 

fotografeerde 

wij 

fotografeerden 

antwoorden 

ik antwoord 

hij antwoordt 

 

hij antwoordde 

wij 

antwoordden 

blazen 

ik blaas 

hij blaast 

 

hij blies 

wij bliezen 

schieten 

ik schiet 

hij schiet 

 

hij schoot 

wij schoten 

voorlichten 

ik licht voor 

hij licht voor 

 

hij lichtte voor 

wij lichtten voor 

doordraven 

ik draaf door 

hij draaft door 

 

hij draafde 

door 

wij draafden 

door 

 vermoeden 

ik vermoed 

hij vermoedt 

 

hij vermoedde 

wij 

vermoedden 

aanwijzen 

ik wijs aan 

hij wijst aan 

 

hij wees aan 

wij wezen aan 

afgeven 

ik geef af 

hij geeft af 

 

hij gaf af 

wij gaven af 

 

 

Woordpakket 6 

woorden waarin /sj/ geschreven als -ch- (2 of meer) 

 

chagrijnig  de chirurg de lunch het affiche 

charmant  de Chinees de broche de capuchon 

de chef de chauffeur de poncho de brochure 

de chips de chimpansee de ketchup  de rechercheur 

de chocola marcheren de machine de manchetknoop 
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Woordpakket 7 

meervoud van woorden die eindigen op een onbeklemtoonde lettergreep (-es, -ik, -it, -el of -

et) (2 of meer) >> dreumesen, monniken, kieviten, amandelen, engelen 

 

de kieviten de luieriken de lomperiken de lemmeten 

de haviken de viezeriken de slimmeriken de amandelen 

de perziken de valseriken de flauweriken de sinaasappelen 

de monniken de bangeriken de slechteriken de dreumesen 

de leeuweriken de dommeriken de gemeneriken de luiwammesen 

 

 

Woordpakket 8 

medeklinkerverdubbeling en klinkerverenkeling (2 of meer) 

 

enorm de bacterie de beschutting  doorzetten  

oliedom de evenaar de dennenboom  nablussen 

fabelachtig de verzamelaar de ruggenwervel de vergissing 

opereren de regenkleding het appartement de prullenbakken 

tegenspreken het waterpolo het klittenband de 

toneelvoorstelling 
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Blok 3 

 

Woordpakket 9 

Voltooid deelwoord sterke en zwakke ww (excl. homofoon)(zwakke ww m.b.v. ’t kofschip) 

 

starten 

ik ben gestart 

leven 

ik heb geleefd 

schrikken 

ik ben 

geschrokken 

duiken 

ik heb gedoken 

passen 

ik heb gepast 

reizen 

ik heb gereisd 

krimpen 

ik ben 

gekrompen 

bieden 

ik heb geboden 

richten 

ik heb gericht 

goochelen 

ik heb gegoocheld 

binden 

ik heb gebonden 

rijden 

ik heb gereden 

mixen 

ik heb gemixt 

staren 

ik heb gestaard 

smelten 

ik heb 

gesmolten 

wrijven 

ik heb 

gewreven 

bedanken 

ik heb 

bedankt 

discrimineren 

ik heb 

gediscrimineerd 

zwemmen 

ik heb 

gezwommen 

bijten 

ik heb gebeten 

 

 

Woordpakket 10 

woorden waarin /oe/ geschreven als -ou- (2 of meer) 

 

retour  de douane de routine de couscous 

de route de coureur  de goulash de limousine 

de coupe de coupon de ragout de boulevard  

de blouse het couplet het souvenir de touringcar 

de douche het journaal het parcours de 

chocolademousse 

 

Woordpakket 11 

woorden met assimilatieverschijnselen (2 of meer) 

 

de middellijn de feestdag de viszaak de postbus 

de drukknoop de chipszak de bioscoopbon de kerstboom  

de fietssleutel de roofvogel het strijdtoneel de lichtflits 

de 

nieuwbouwwoning 

de atletiekclub het crisiscentrum de feeststemming 

het wespennest de schaakcomputer het pechgeval het jeugdjournaal 

 

 

Woordpakket 12 

woorden met koppelteken (2 of meer) 

 

na-apen de gala-avond  de mini-jurk de bio-industrie 

mee-eten de astma-aanval het ski-jack de stereo-installatie 

de zonne-energie de media-aandacht het tosti-ijzer de radio-uitzending 

het auto-ongeluk  de close-up het thee-ei de studio-opname 

het foto-

onderschrift 

de make-up het chocolade-ijs de opera-uitvoering 
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Blok 4 

 

Woordpakket 13 

Persoonsvorm met prefix (ont-, ver-, be-, …), met name 2e en 3e persoon (homofoon met 

voltooid deelwoord) 

 

ontmoeten 

ik ontmoet 

jij/hij/zij 

ontmoet 

bewaren 

ik bewaar 

jij/hij/zij 

bewaart 

verdienen 

ik verdien 

jij/hij/zij 

verdient 

ontleden 

ik ontleed 

jij/hij/zij 

ontleedt 

ontdekken 

ik ontdek 

jij/hij/zij 

ontdekt 

herhalen 

ik herhaal 

jij/hij/zij 

herhaalt 

betekenen 

ik beteken 

jij/hij/zij het 

betekent 

verbranden 

ik verbrand 

jij/hij/zij 

verbrandt 

gebruiken 

ik gebruik 

jij/hij/zij 

gebruikt 

vertellen 

ik vertel 

jij/hij/zij 

vertelt 

beloven 

ik beloof 

jij/hij/zij 

belooft 

 

bevrijden 

ik bevrijd 

jij/hij/zij 

bevrijdt 

herinneren 

ik herinner 

jij/hij/zij 

herinnert 

herkennen 

ik herken 

jij/hij/zij 

herkent 

geloven 

ik geloof 

jij/hij/zij 

gelooft 

 

herleiden 

ik herleid 

jij/hij/zij 

herleidt 

gebeuren 

het gebeurt 

 

ontkennen 

ik ontken 

jij/hij/zij 

ontkent 

verhuizen 

ik verhuis 

jij/hij/zij 

verhuist 

geschieden 

het geschiedt 

 

 

Woordpakket 14 

woorden beginnend met 's (1 of meer) en eindigend op 's (1 of meer) 

 

’s ochtends de lolly’s  Ali’s de alibi’s 

’s middags de baby’s Remco’s de Eskimo’s 

’s woensdags de panty’s Manu’s de keuzemenu’s 

’s zondags de hobby’s Senna’s de programma’s 

’s winters de intercity’s Jordy’s de voorpagina’s 
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Woordpakket 15 

stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden (2 of meer) 

 

houten ijzeren glazen wollen 

rieten zilveren bronzen pluchen 

gouden koperen donzen zijden 

katoenen rubberen kartonnen stenen 

porseleinen papieren betonnen metalen 

 

 

Woordpakket 16 

afbreekregels (2 of meer) 

 

de gymzaal 

de gym- zaal 

de meester 

de mees- ter 

onecht 

on- echt 

brengen 

bren- gen 

stamelen 

sta- me- len 

De schooltas 

de school- 

tas 

de diefstal  

de dief- stal 

dakloos 

dak- loos 

denken 

den- ken 

het ontbijtje 

het ont- bijt- je 

de tandarts 

de tand- arts 

de kachel 

de ka- chel 

breekbaar 

breek- baar 

de ringen 

de rin- gen 

de waterkraan 

de wa- ter- kraan 

het fietspad 

het fiets- 

pad 

de leeuwen 

de leeu- wen 

jammer 

jam- mer 

de banken 

de ban- 

ken 

de aankomsttijd 

de aan- komst- tijd 
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Blok 5 

 

Woordpakket 17 

Voltooid deelwoord homofoon met persoonsvorm (prefix) 

 

gebruiken 

hij heeft 

gebruikt  

beslissen 

hij heeft beslist  

 

verrassen 

hij heeft verrast  

 

hervatten 

hij heeft hervat  

 

ontdekken 

hij heeft 

ontdekt  

gebeuren 

het is gebeurd  

 

 betalen 

hij heeft betaald  

 

verhuizen 

hij is verhuisd  

 

herhalen 

hij heeft 

herhaald  

ontmoeten 

hij heeft 

ontmoet  

 getuigen 

hij heeft 

getuigd 

 

beloven 

hij heeft beloofd  

 

vertellen 

hij heeft verteld 

herkennen 

hij heeft 

herkend 

ontdooien 

hij heeft 

ontdooid 

gehoorzamen 

hij heeft 

gehoorzaamd 

betekenen 

het heeft 

betekend  

veranderen 

hij heeft 

veranderd 

herstellen 

hij heeft 

hersteld 

ontcijferen 

hij heeft 

ontcijferd 

 

 

Woordpakket 18 

afkortingen van woorden 

 

tv bijv. evt. o.a. 

wc blz. sec. a.u.b. 

pc enz. gr. d.w.z. 

ml incl. dhr. i.p.v. 

km excl. mevr. z.s.m. 

 

 

Woordpakket 19 

samenstellingen (2 of meer) 

 

de geruststelling het perensap de rechtszaak de ski-instructeur 

de weekenddienst de bessenstruik de levensstijl de zee-egel 

de basisschoolleerling het krantenartikel de kleermakerszit de televisieomroep 

de harttransplantatie de secondewijzer de stadsschouwburg de modeontwerper 

de profvoetballer de zonnebank de 

vrijwilligerscentrale 

de videoapparatuur 

 

 

Woordpakket 20 

leenwoorden (mix Engels, Frans, evt. Latijn, Surinaams, Grieks, Jiddisch, etc.) 

 

Frans Engels Duits Italiaans, Spaans 

het cadeau de cake sowieso de confetti 

het trottoir de keeper langlaufen de ballerina 

de croissant de barbecue  de föhn de spaghetti 

de parachute de diskjockey de muesli de cappuccino 

de ambulance het skateboard de schnitzel de siësta 
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Blok 6 

 

Woordpakket 21 – tegenwoordig deelwoord (nieuwe lesstof) + herhaling pv en volt 

dlw van werkwoorden met ge, be-, ver-, her- en ont-  

sterk zwak t 

kofschip 

zwak  NIET t kofschip 

lachen 

lachend 

hij lacht 

heeft 

gelachen 

rijden 

rijdend 

hij rijdt 

heeft gereden 

fietsen 

fietsend  

hij fietst 

heeft gefietst 

schreeuwen  

schreeuwend 

hij schreeuwt 

heeft 

geschreeuwd 

zoenen 

zoenend 

hij zoent 

heeft gezoend 

fluiten 

fluitend 

hij fluit 

heeft 

gefloten 

zwemmen 

zwemmend 

hij zwemt 

heeft 

gezwommen 

zwalken 

zwalkend 

hij zwalkt 

heeft 

gezwalkt 

huilen 

huilend 

hij huilt 

heeft gehuild 

aarzelen 

aarzelend 

hij aarzelt 

heeft geaarzeld 

ge- be- ver- her- ont- 

geloven 

gelovend  

hij gelooft 

heeft 

geloofd 

bewonderen 

bewonderend  

hij bewondert 

heeft 

bewonderd 

verrassen 

verrassend 

hij verrast 

is verrast 

herhalen 

herhalend  

hij herhaalt 

heeft herhaald 

ontdekken 

ontdekkend 

hij ontdekt 

heeft ontdekt 

getuigen 

getuigend  

hij getuigt 

heeft 

getuigd 

beantwoord

en 

beantwoorden

d  

hij 

beantwoordt 

heeft 

beantwoord 

verhuizen  

verhuizend  

hij verhuist 

is verhuisd 

herkennen 

herkennend  

hij herkent 

heeft herkend 

ontmoedigen 

ontmoedigend  

hij ontmoedigt 

is ontmoedigd 

 

 

 

Woordpakket 22 

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

 

treiteren overschrijden de auditie vasthouden 

de scheiding  de gijzelaar  de rauwkost de scouting 

het dreigement het raamkozijn de traumahelikopter de beeldhouwer 

de arbeidsmarkt de verblijfplaats flauwvallen het zelfvertrouwen 

de treinreiziger de prijsuitreiking benauwd het stationsgebouw 
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Woordpakket 23 

woorden waarin /zj/ geschreven wordt als g en waarin /zju/ geschreven wordt als ge (2 of 

meer) 

 

rangeren de passagier beige de collage de chantage 

de stagiair  de kernenergie de loge de trucage de tatoeage 

de sergeant het college de rouge de passage de camouflage 

de courgette het privilege de conciërge de sabotage generen 

 

 

Woordpakket 24 

woorden met -d  en woorden met -b (2 of meer) 

 

de braadpan  de zandtaart de riblap absurd 

de brandtrap de basterdsuiker de website abnormaal 

het tafelkleedje het dikkerdje de reuzenkrab observeren 

de zendtijd het Nederlands het spinnenweb het object 

de spreidstand    de subsidie 

honderdduizend   de clubkampioen 

 

 

 

 

 

 

 


