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Spelling

Extra oefenen met spellingtoetsen van Cito
Tijdsduur

Werkwijze

20 minuten

Vertel de kinderen dat het dictee vandaag uit
twee onderdelen bestaat. Het eerste onderdeel

Doel

gaat gewoon zoals anders, maar in het tweede

De kinderen maken kennis met de meerkeuze

onderdeel krijgen ze een nieuw soort dictee.

toetsvorm die gebruikt wordt in de

Laat de kinderen op het bord naar het

spellingtoetsen van Cito.

voorbeeld kijken en vraag ze: In welke zin is het
dikgedrukte woord fout gespeld? Zet daar

Materiaal

op het bord een kring om en vertel dat de

•

kinderen dit dadelijk ook zo moeten doen.

Werkblad ‘Dictee groep 5’.

Laat ze in het voorbeeld op bord ook zien
Voorbereiding

wat ze moeten doen als ze een fout gemaakt

•	Schrijf voor de instructie van het tweede deel

hebben: ze zetten een kruis door het eerste

•

van het dictee onderstaand voorbeeld op het

antwoord en zetten een nieuwe kring om het

bord. Schrijf het dikgedrukte woord in een

goede antwoord.

andere kleur.

Behandel nu de eerste 15 woorden zoals die

Kopieer voor iedere leerling het dictee op het

op de website van Mijn Malmberg staan.

werkblad.

Vervolgens biedt u de vragen 16 t/m 25 aan
met onderstaand werkblad.

Voorbeeld:
A Weet jij wat voor gebauw dat is?

Antwoorden

B Ik bouw in de winter een sneeuwpop.

16B, 17A, 18D, 19C, 20C, 21B, 22C, 23D, 24B,

C Is dit de eerste keer?

25A

D Eigenlijk houd ik daar niet van.
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Dictee groep 5
In welke zin is het dikgedrukte woord fout
gespeld?

23 A	Het is zoeken naar een naald in een
hooiberg.
		 B Wat vind je van zijn voorstel?

16 A Vuurwerk kan gevaarlijk zijn.
B Dat is erg moedeg van je!
		 C Je hebt verkeerde vrienden.

		 C Ongeveer tien kinderen waren afwezig.
		 D	Heb jij wel eens een springkhaan
gegeten?

		 D Ben jij al zo vanaf je geboorte?
24 A Die kleding is niet echt gangbaar.
17 A Ik ben dol op buschuit met muisjes.

		 B Gewoonluk kom ik hier niet.

		 B Jos kan prima omgaan met kritiek.

		 C Je hoeft je nergens schuldig over te

		 C Wij hebben een erg leuke buurvrouw.

voelen.

		 D Augurken zijn mij een beetje te zuur.

		 D Reis jij vaak met het openbaar vervoer?

18 A Mijn nicht woont op een boerderij.

25 A De minister van landbauw is ontslagen.

B We kregen gisteren een leuke opdracht.

		 B Wist je dat rauwkost erg gezond is?

C Waar slaat die glimlach eigenlijk op?

		 C Ik vind Stoere Meisjes een raar

		 D Kun jij een gehijm bewaren?

tijdschrift.
		 D Waar gaan we dit jaar met schoolreis

19 A De schaar ligt in de naaidoos.

heen?

		 B Er komt geen rook uit de schoorsteen.
		 C Ik verdien ongevir zes euro per uur.
		 D Mijn ouders kopen een nieuw bankstel.
20 A Is dat wel een verstandig besluit?
		 B Dat is best een pijnlijk verhaal.
		 C	De wielrenner verspeelde zijn
vorsprong.
		 D Je moet er geen gewoonte van maken.
21 A Heb je de berichten gevolgd?
B Dat vind ik nog eens een goed iedee!
		 C Dit dictee is niet foutloos gemaakt.
		 D Maaike draagt een lichtblauwe jurk.
22 A De wedstrijd duurde veel te lang.
		 B Ben jij bij het afscheid van de meester?
		 C Een gezond ligaam is wel zo fijn.
		 D Een pasje is hier verplicht.
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