Antwoordbladen bij Spelling langs de lijn groep 6 (oefening 3)
Categorie 32 les 1
zin

onderwerp

werkwoord

De aarde draait om de zon.

de aarde

draait

De planten groeien hard.

de planten

groeien

Mijn vader verdient veel.

mijn vader

verdient

De klok hangt aan de muur.

de klok

hangt

De ober brengt thee.

de ober

brengt

De wolken verdwijnen.

de wolken

verdwijnen

De vlag wappert in de wind.

de vlag

wappert

De sneeuw smelt snel weg.

de sneeuw

smelt

Categorie 32 les 2
merk
bewaar
pluk
droom
plaag
schrijf
schrik
verhuis
ontdek

Categorie 32 les 3
De jongens vertellen leugens.
De kikkers springen in de sloot.
Wij winnen de wedstrijd.
Jullie praten te veel.
Zij luisteren niet.
Nu van meervoud naar enkelvoud
Zij speelt vals.
Jij maakt een fout.

Ik slaap in een tent.
De dag duurt lang.
Het schip vaart uit.
Categorie 32 les 4
1. schildert
2. schilderen
3. ga
4. gaan
5. ligt
6. liggen
7. wandelt
8. wandelen
9. probeert
10. proberen
Categorie 32 les 5
1.
2.
3.
4.
5.

Vandaag begin ik aan een nieuw boek.
Vandaag eet ik een pizza.
Tegenwoordig speel ik gitaar.
Nu verzamel ik voetbalplaatjes.
Vanavond kijken wij een film.

begin
eet
speel
verzamel
kijken

Categorie 32 les 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studeert Edo geschiedenis?
Schijnt de zon morgen?
Zit hij elke avond te tekenen?
Herhaalt de juf de zin vaak?
Ontbijten we morgen samen?
Staat zijn broer te lachen?

studeert
schijnt
zit
herhaalt
ontbijten
staat

Categorie 32 les 7
hele werkwoord

stam

vul in

helpen

help

Ik help je met die som.

gebruiken

gebruik

Ik gebruik melk in de koffie.

komen

kom

Ik kom op bezoek.

proberen

probeer

Ik probeer te komen.

voetballen

voetbal

Ik voetbal bij Sparta.

vergeten

vergeet

Ik vergeet mijn paraplu.

zeggen

zeg

Ik zeg niets meer.

herhalen

herhaal

Ik herhaal de vraag.

Categorie 32 les 8
1. maakt
2. Slaap
3. merkt
4. Vertelt
5. kijkt
6. Drinkt
7. bedoelt
8. Herinner
9. speelt
10.luistert
Categorie 32 les 9
1. controleert
2. noemt
3. vliegt
4 verdwijnt
5. feliciteert
6. sneeuwt
7. maakt
8. spreekt
9. groeit
10. onderzoekt
Categorie 32 les 10
1. Mijn ouders staan altijd vroeg op.
2. De kinderen steken de straat over.
3. Zij ademen diep in.
4. Wij blijven allemaal op school over.
5. Alle leraren lezen elke dag voor.
6. Zij nodigen ons uit op hun feest.
7. Doen jullie de deur eens open!
8. Wij leveren de boeken weer in.

9. Jullie komen op tijd thuis hoor!
10. Wij brengen bloemen mee voor de jarige.
Categorie 32 les 11
hele werkwoord

stam

stam+t

vangen

vang

vangt

gooien

gooi

gooit

1.
2.
3.
4.
5.
6.

gooien
vang
gooit
gooi
vangen
vangt

Categorie 32 les 12
1. waarschuw
2. schrikt
3. strooit
4. zit
5. lachen
6. maak
7. zwijgt
8. steekt
9. spring
10. schiet
11. spelen
12. klapt
Categorie 33 les 1
onderwerp

persoonsvorm

Ik denk aan jou.

ik

denk

De zwanen zwemmen in de sloot.

de zwanen

zwemmen

Het waait heel hard.

het

waait

De honden vechten om een been.

de honden

vechten

Jullie krijgen straks een ijsje.

jullie

krijgen

Doe jij ook mee?

jij

doe

Wij wachten op de bus.

wij

wachten

Waarom zegt u niets?

u

zegt

Categorie 33 les 2
1. vertel
2. trouwt
3. hangen
4. Zwaaien
5. Komen
6. bakt
7. krijgt
8. feesten
9. vertrekt
10. gaan
Categorie 33 les 3
1.
2.
3.
4.
5.

Reken ik de som goed uit?
Drinken jullie koffie met melk en suiker?
Probeer jij mij voor de gek te houden?
Luisteren zij naar de mooie muziek?
Gaan wij samen op reis?

Categorie 33 les 4
onderwerp

persoonsvorm

Jullie vergeten te betalen.

jullie

vergeten

Hij weigert te betalen.

hij

weigert

De poes ligt te slapen.

de poes

ligt

Wie begint te lachen?

wie

begint

Wat denk je eraan te doen?

je

denk

Nu moet u eens goed luisteren!

u

moet

Snel besluit ik te verdwijnen.

ik

besluit

Gaan jullie mee wandelen?

jullie

gaan

Categorie 33 les 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

De kleuters bouwen een huis.
Wij bedanken voor de eer.
De jongens maken ruzie.
Zij feliciteren de winnaars.
Jij fietst naar school.
Ik help de meester.
Dat kind spreekt Frans.
Zij studeert hard.

Categorie 33 les 6

1. ontvangt
2. wacht
3. merken
4. gebeurt
5. Luister
6. Komt
7. zwaait
8. verdwijnt
9. kijkt
10. Denk
Categorie 34 les 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

hebt
Bent
zijn
Ben
heeft
heeft
is
hebben
heb

Categorie 34 les 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mag
willen
Wil
mag
mogen
wil

Categorie 34 les 3
1.
2.
3.
4.
5.

zullen
kan
kunt
zullen
kan

Categorie 34 les 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

is
wilt / wil
zal
ben
heeft
zijn

Categorie 34 les 5
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kan
hebben
wil / mag / kun
kun
bent
heeft

Categorie 34 les 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

heb
zijn
zullen
mag
kan
wil
is
heeft

Categorie 35 les 1
1. cijfer
2. oceaan
3. centrum
4. december
5. provincie
6. ambulance
7. precies
8. cirkel
9. saucijs
10. recept

Categorie 35 les 2

ce

ci

cij

het procent

de provinciestad

het saucijzenbroodje

de ambulance

de narcis

de cijfers

de kerncentrale

de cirkel

het rapportcijfer

de eurocent

precies

het cijferslot

de oceaan

de draaicirkel

cijferen

Categorie 35 les 3
balanceert

introduceer
produceert
lanceren
introduceert
produceren
lanceer
balanceer
Categorie 35 les 4
winkel ?

wijk ?

winkelcentrum

wijkcentrum

? slot

? lijst

cijferslot

cijferlijst

? bodem

? stomer

oceaanbodem

oceaanstomer

? stad

? huis

provinciestad

provinciehuis

? fabriek

? molen

cementfabriek

cementmolen

kern ?

alarm ?

kerncentrale

alarmcentrale

Categorie 35 les 5
de cent

de centen

de oceaan

de oceanen

de provincie

de provincies / provinciën

de saucijs

de saucijzen

de narcis

de narcissen

ik balanceer

wij balanceren

hij introduceert

zij introduceren

zij balanceert

zij balanceren

jij produceert

jullie produceren

ik lanceer

wij lanceren

Categorie 35 les 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

procent
balanceer
ambulance
narcissen
docent
oceaan
precies
produceert

9. december
10. recept
Categorie 36 les 1
1. voetbalclub
2. secondewijzer
3. postcode
4. alcoholverbod
5. grensconflict
6. contactlens
7. einddictee
8. colafles
9. broeikaseffect
10. dopingcontrole
Categorie 36 les 2
1. speculaasbakker
2. acteur
3. componist
4. rector
5. conducteur
6. cursusleider
7. acrobaat
8. advocaat
9. secretaresse
10. cameraman
11. belastinginspecteur
12. reclametekenaar
Categorie 36 les 3
-ect

-act

-ict / -uct

het project

compact

het conflict

het insect

het contract

het district

het respect

abstract

het product

select

het contact

het zuivelproduct

het object

intact

het natuurproduct

Categorie 36 les 4
1.
2.
3.
4.

Canada
Cuba
carnaval
acuut

5. narcose, coma
6. bacterie
7. document
8. commentaar
9. collega
10. collecte
11. inclusief
12. creatief
Categorie 36 les 5
ca

co

cu

cactus

commanderen

cultuur

camera

code

Cuba

Canada

concreet

cursus

carnaval

compleet

cultuurverschil

categorie

conclusie

cursist

Categorie 36 les 6
1. dicteert
2. selecteert
3. controleert
4. produceert
5. collecteert
6. Concentreer
7. concludeer
8. inspecteert
9. Accepteer
10. doceert
11. respecteer
12. commandeert
Categorie 37 les 1
1. de gitaar
5. de klarinet
Categorie 37 les 2
1.
2.
3.
4.
5.

Eskimo
familie
Suriname
idee
India

2. de sinaasappel
6. de paprika

3. de kiwi
7. de viool

4. de piano
8. de citroen

6. Afrika
7. Amerika
8. liniaal
9. kilometer
10. diploma
Categorie 37 les 3
a

artikel

k

kampioen

r

radio

b

benzine

k

kantine

r

rivier

c

centimeter

l

lucifer

s

sirene

d

diamant

m

marine

s

ski

f

figuur

m

medicijn

t

titel

g

gitarist

o

officier

u

uniform

h

horizon

p

pensioen

v

via

i

instituut

p

prima

v

visite

Categorie 37 les 4
1. de fabrikant
2. de filosoof
3. de kampioen
4. de minister
5. de muzikant
6. de piloot
7. de piraat
8. de kapitein
9. de spion
10. de dirigent
11. de sollicitant
12. de Amerikaan
Categorie 37 les 5
januari, februari, juni, juli
minister, directeur, piloot enzovoort
Suriname, India, Amerika, Afrika enzovoort
abrikoos, sinaasappel, citroen, kiwi
kilo, kilometer, centimeter, liter
viool, gitaar, piano, klarinet
Categorie 37 les 6

piraat
kilo
idee
viool
fietsen
lieveling
minuut

muziek
rivier
kiwi
spinazie
familie
televisie
officier

Categorie 38 les 1
1. de prestatie
2. de reparatie
3. de operatie
4. de productie
5. de adoptie
6. de felicitatie
7. de arrestatie
8. de demonstratie
9. de reactie
10. de motivatie
Categorie 38 les 2
1. de injectie
2. de emotie
3. de inspectie
4. de vakantie
5. de tolerantie
6. de notitie
7. de intelligentie
8. de promotie
9. de receptie
10. de infectie

Categorie 38 les 3
-atie

-itie

-ectie

de relatie

de positie

de inspectie

de situatie

de justitie

de selectie

de sensatie

de politie

de injectie

de reparatie

de traditie

de directie

de operatie

de ambitie

de infectie

Categorie 38 les 4
informeert
instrueer
adverteert
combineert
demonstreert
arresteert
solliciteert
reageert
dementeert
varieert
Categorie 38 les 5
1. contributie
2. garantie
3. redactie
4. prestatie
5. reactie
6. concentratie
7. informatie
8. demonstratie
9. justitie
10. motie
Categorie 38 les 6
1. felicitatie
2. observatie
3. innovatie
4. arrestatie
5. informatie
6. operatie
7. ambitie
8. contributie
9. intelligentie
10. promotie
Categorie 39 les 1
1. activiteit
2. stommiteit
3. muzikaliteit
4. nervositeit
5. criminaliteit
6. brutaliteit

informatie
instructie
advertentie
combinatie
demonstratie
arrestatie
sollicitatie
reactie
dementie
variatie

7. creativiteit
8. invaliditeit
9. populariteit
Categorie 39 les 2
nationaliteiten
specialiteiten
universiteiten
prioriteiten
stommiteiten
kwaliteiten
activiteiten
autoriteiten
Categorie 39 les 3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

activiteit
autoriteit
brutaliteit
capaciteit
criminaliteit
elektriciteit
identiteit
kwaliteit

Categorie 39 les 4
1. totaliteit
2. universiteit
3. actualiteit
4. kwaliteit
5. prioriteit
6. publiciteit
7. specialiteit
8. integriteit
9. realiteit
10. autoriteit
Categorie 39 les 5
activiteit
solidariteit
brutaliteit
elektriciteit

9. mentaliteit
10. nationaliteit
11. productiviteit
12. realiteit
13. spontaniteit
14. totaliteit
15. universiteit

nervositeit
spontaniteit
integriteit
creativiteit
criminaliteit
muzikaliteit
populariteit
actualiteit
Categorie 39 les 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

capaciteit
identiteit
publiciteit
creativiteit
elektriciteit
nationaliteit
specialiteit
kwaliteit

Categorie 40 les 1
boosheid
vrijheid
wijsheid
droefheid
echtheid
zekerheid
eenheid
zuinigheid

eerlijkheid
gladheid
hardheid
luiheid
snelheid
traagheid
veiligheid
waarheid

zachtheid
beroemdheid
blindheid
eenzaamheid
strengheid
schoonheid
tevredenheid
zeldzaamheid

Categorie 40 les 2
lelijkheid
afwezigheid
minderheid
bekendheid
droefheid
dankbaarheid
gastvrijheid
Categorie 40 les 3
1. waarheid

zekerheid
snelheid
zachtheid
beleefdheid
wijsheid
veiligheid
duidelijkheid

2. gezelligheid
3. gladheid
4. voorzichtigheid
5. overheid
6. werkloosheid
7. vrijheid
8. zeldzaamheid
9. deskundigheid
10. gezondheid
Categorie 40 les 4
-heid
tevredenheid
waarheid
zekerheid
veiligheid
vriendelijkheid
beroemdheid
gehoorzaamheid

-teit
activiteit
autoriteit
elektriciteit
kwaliteit
specialiteit
realiteit
capaciteit

Categorie 40 les 5
eer / oor / eur
eerlijkheid
nauwkeurigheid
gehoorzaamheid
meerderheid
geleerdheid
treurigheid
voorzichtigheid
Categorie 40 les 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

waarheid
Gezelligheid
eeuwigheid
gezondheid
boosheid
duidelijkheid
wijsheid
zuinigheid

au / ou
benauwdheid
betrouwbaarheid
nauwkeurigheid
verkoudheid

cht
echtheid
zachtheid
zichtbaarheid
plechtigheid
machteloosheid
voorzichtigheid

Categorie 41 les 1
1.
2.
3.
4.

In de tuin bloeien rozen, lelies en margrieten.
Jet is goed in aardrijkskunde, geschiedenis en rekenen.
Wij reizen door Denemarken, Zweden en Noorwegen.
Mijn moeder doet boodschappen bij de slager, de bakker en de
groenteman.
5. Ik train op maandag, dinsdag en woensdag.
6. Zij koopt een sjaal, een muts en handschoenen.

Categorie 41 les 2
oude, trouwe hond.
warme, zonnige dag.
dikke, vette worm.
grote, oude eik.
lieve, kleine meisje.
leuke, knappe jongen.
lange, slanke vrouw.
nieuwe, blauwe jas.
mooie, rode roos.
fraaie, witte paleis.
Categorie 41 les 3
Mooie, groene schoenen.
Een kleine, rode paprika.
Een dunne, zwarte draad.
Een slimme, lieve jongen.
Een koude, zonnige voorjaarsdag.
Een goedkope, leren tas.
Een nieuwe, blauwe spijkerbroek.
Lange, blonde haren.
Categorie 41 les 4
1.
2.
3.
4.

In het recept zit spaghetti, tomatensaus en spinazie.
In de vakantie ga ik naar Suriname, naar Mexico en naar Amerika.
Amsterdam, Leiden en Groningen hebben een universiteit.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn de idealen van de Franse Revolutie.
5. December, januari en februari zijn de echte wintermaanden.
Categorie 41 les 5
1. In juni, juli en augustus gaan veel mensen op vakantie.
2. Je kunt reizen met de auto, de trein of het vliegtuig.

3. Turkije Frankrijk en Spanje zijn favoriete bestemmingen.
4. In die landen kun je volop zonnen, zwemmen en lekker eten.
5. Vergeet niet je bikini, je zwembroek en je zonnebrandolie
Categorie 41 les 6
1. Doornroosje woont in een groot, mooi paleis.
2. Zij slaapt al vele, lange jaren.
3. Dan komt er een knappe, jonge prins langs.
4. Hij kust de slapende, beeldschone prinses wakker.

5. Het sprookje eindigt met een lang, gelukkig leven.
Categorie 42 les 1
etage
manege
spionage
giraf
lekkage
garage
energie
plantage
Categorie 42 les 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

etalage
giraf
asperge
horloge
page
etage
logeren
fabricage

Categorie 42 les 3
etalage
percentage
energie
slijtage
college
rage
plantage
manege

Categorie 42 les 4
stagejaar
aspergesoep
koffieplantage
horlogebandje
kernenergie
garagedeur
collegegeld
logeerbed

stageperiode
aspergeteelt
katoenplantage
horlogeglas
energiezuinig
parkeergarage
collegezaal
logeerpartij

Categorie 42 les 5
1.
2.
3.
4.

Zij kreeg een mooi, gouden horloge.
De groenteman heeft verse, witte asperges.
Je hebt ook lekkere, groene asperges.
De giraf heeft een lange, dunne nek.

Categorie 42 les 6
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

passagiers
manege
centrifuge
ravage
genie
etage
bagage
logeren

Categorie 43 les 1
3

’s Ochtends
’s Winters
’s Middags
’s Nachts
’s Avonds
’s Morgens

4
1.
2.
3.
4.

’s Ochtends heb ik altijd een slecht humeur.
Alleen ’s winters kun je sneeuwballen gooien.
’s Nachts is het buiten donker.
’s Avonds kijk ik vaak televisie.

5. ’s Middags staat de zon op het hoogste punt.
Categorie 43 les 2
3
’s Avonds
’s Ochtends
’s Middags
’s Nachts
’s Winters
4
1.
2.
3.
4.
5.

Wij mogen ’s avonds laat niet meer buiten spelen.
’s Morgens eet ik een lekkere, bruine boterham.
’s Ochtends sta ik op, was mij en kleed mij aan.
Ik draag ’s winters warme, wollen wanten.
Onze poezen zijn ’s nachts altijd buiten.

Categorie 43 les 3
3
Herinner
voetbalt
ontbijten
regent
schaatst
studeer
luister

’s morgens / ‘s ochtends
’s middags / ’s ochtends) / ‘s avonds
’s ochtends / ‘s morgens
’s middags / ’s nachts
’s winters
’s morgens / ’s middags / ‘s avonds
‘s nachts

4
‘s middags
’s morgens / ‘s ochtends
‘s nachts
‘s winters

’s morgens / ‘s ochtends
‘s avonds
‘s middags
‘s winters

Categorie 44 les 1
risico’s
programma’s
pagina’s
kilo’s
iglo’s
paprika’s
tosti’s
paraplu’s

foto’s
diploma’s
radio’s
loempia’s
pizza’s
bikini’s
drama’s
kiwi’s

Categorie 44 les 2

1.
2.
3.
4.
5.

Zebra’s leven in het midden en zuiden van Afrika.
Okapi’s komen alleen voor in het midden van Afrika.
Poema’s zijn vooral te vinden in Zuid-Amerika.
Orka’s of zwaardwalvissen zwemmen in alle oceanen.
Kiwi’s zijn vruchten, maar ook vogels uit Nieuw-Zeeland.

Categorie 44 les 3
Hugo’s piano
Roos’ bikini
Udo’s foto
Sara’s opa
Sems auto
Noa’s paraplu
Menno’s camera
Mario’s pizza

piano’s
bikini’s
foto’s
opa’s
auto’s
paraplu’s
camera’s
pizza’s

Categorie 44 les 4
1. diploma’s
2. kiwi’s
3. paraplu’s
4. commando’s
5. pagina’s
6. farao’s
7. pinda’s
8. risico’s
9. Inca’s
10. gorilla’s
Categorie 44 les 5
paraplu
paraplu’s
piano
piano’s

camera
camera’s
Eskimo
Eskimo’s

iglo
iglo’s
kiwi
kiwi’s

Categorie 44 les 6
1. Ik heb twee zwemdiploma’s.
2. De brandweerauto’s rijden met loeiende sirene.

paprika
paprika’s
kassa
kassa’s

3. Die computerprogramma’s lopen steeds vast.
4. De trouwfoto’s zijn erg mooi geworden.
5. De sportpagina’s gaan alleen over de nieuwe wereldkampioen.

