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Alle spellingscategorieën zoals ze worden aangeboden door de methode Taal Actief. 

Groep 4 

Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

1  
(a t/m h) 

Woorden met a, aa, 
e, ee, o, oo, u, i. 

kam, raam, 
weg, teen, 
rok, rook, 
kus, lip 

luisterwoorden Ik schrijf op wat ik 
hoor. 

2  
(a t/m e) 

Woorden met b, d, 
p, m, n. 

bal, doos, 
paal, mat, 
noot 

luisterwoorden Ik schrijf op wat ik 
hoor. 

3  
(a t/m d) 

Woorden met ie, 
oe, eu of ui. 

wiel, koe, 
reus, huis 

luisterwoorden Ik schrijf op wat ik 
hoor. 

4  
(a t/m g) 

Woorden met twee 
of drie 
medeklinkers aan 
het eind en/of aan 
het begin en 
woorden met st of 
ts aan het eind. 

klas, tent, 
kist, muts, 
krant, 
straat, 
worst 

luisterwoorden Ik schrijf op wat ik 
hoor. 

5  
(a t/m j) 

Eenlettergrepige 
woorden met twee 
medeklinkers aan 
het eind met 
tussenklank. 

golf, melk, 
helm, tulp, 
korf, berg, 
jurk, arm, 
doorn, dorp 

luisterwoorden Ik hoor u tussen 2 
medeklinkers.  
Ik schrijf de 
tussenklank niet. 

6  
(a en b) 

Woorden die 
beginnen met f of v. 

fluit, vis luisterwoorden Ik hoor f aan het 
begin. Ik schrijf f. 
Ik hoor v aan het 
begin. Ik schrijf v. 

7  
(a en b) 

Woorden die 
beginnen met s of 
z. 

som, zon. luisterwoorden Ik hoor s aan het 
begin. Ik schrijf s. 
Ik hoor z aan het 
begin. Ik schrijf z. 

8  
(a en b) 

Woorden met sch 
of schr 

school, 
schrift 

luisterwoorden Ik hoor sg.  
Ik schrijf sch.  
Ik hoor sgr.  
Ik schrijf schr. 

9  
(a en b) 

Woorden met ng of 
nk. 

tong, bank luisterwoorden Ik hoor ng.  
Ik schrijf ng.  
Ik hoor ngk.  
Ik schrijf nk. 

10  
(a t/m e) 

Woorden met aar, 
eer, oor, uur of eur. 

jaar, heer, 
oor, uur, 
deur 

luisterwoorden Ik schrijf op wat ik 
hoor. 
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Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

11  
(a t/m c) 

Woorden met aai, 
ooi of oei. 

kraai, kooi, 
boei 

luisterwoorden Ik hoor aaj, ooj, 
oej. Ik schrijf aai, 
ooi, oei. 

12  
(a t/m c) 

Woorden met 
eeuw, ieuw of uw. 

sneeuw, 
nieuw, ruw 

luisterwoorden Ik hoor eew, iew, 
uuw.  
Ik schrijf eeuw, 
ieuw, uw. 

13  
(a en b) 

Woorden met ch of 
cht. 

pech, lucht weetwoorden Ik leer deze 
woorden uit mijn 
hoofd. 

14  
(a en b) 

Woorden met ei of 
ij. 

reis, ijs weetwoorden Ik leer deze 
woorden uit mijn 
hoofd. 

15  
(a t/m d) 

Woorden met au(w) 
of ou(w) 

saus, pauw, 
hout, touw 

weetwoorden Ik leer deze 
woorden uit mijn 
hoofd. 

29a Woorden met een 
stomme e 

de analogiewoord
en 

Ik hoor u.  
Ik schrijf e. 

30 (a en b) Woorden die 
beginnen met be of 
ge. 

bezoek, 
getal 

analogiewoord
en 

Ik hoor bu.  
Ik schrijf be.  
Ik hoor gu.  
Ik schrijf ge. 

42 Woorden met ee 
aan het eind. 

slee regelwoorden Ik hoor aan het 
eind van een 
woord ee. Ik schrijf 
ee. 

43  
(a t/m c) 

Verkleinwoorden huisje, 
boompje, 
broertje 

regelwoorden Ik hoor ju.  
Ik schrijf je. 
Ik hoor pju.  
Ik schrijf pje. 
Ik hoor tju.  
Ik schrijf tje. 

44a Woorden met eind 
d of midden d die 
klinkt als een t. 

hond regelwoorden Ik hoor een t aan 
het eind. Ik maak 
het woord langer. 
Ik hoor te(n).   Ik hoor de(n) 
Ik schrijf  t.      Ik schrijf d. 
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Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

45  
(a en b) 

Meerlettergrepige 
woorden met 
gesloten 
lettergreep. 

dokter, 
fietsen 

regelwoorden Ik hoor aan het 
eind van een 
klankgroep een 
medeklinker. Ik 
schrijf op wat ik 
hoor. 
Achter het enkelvoud 
komt en.  

46  
(a t/m c) 

Woorden met open 
lettergreep. 

sla, jager, 
apen 

regelwoorden Ik hoor aan het 
eind van de 
klankgroep een 
lange klank aa, ee, 
oo of uu. Ik schrijf 
a, e, o of u. 
Achter het enkelvoud 
komt en. 

47 
(a en b) 

Verdubbelingsregel
. 

bakker, 
ballen 

regelwoorden Ik hoor aan het 
eind van een korte 
klank a, e, i, o, u. 
Ik schrijf twee 
dezelfde 
medeklinkers. 
Achter het enkelvoud 
komt en. 

48 
(a en b) 

Woorden met twee 
tekenklank in open 
lettergreep.  

keuken, 
boeken 

regelwoorden Ik hoor aan het 
eind van de 
klankgroep een 
tweetekenklank. Ik 
schrijf op wat ik 
hoor. 
Achter het enkelvoud 
komt en. 

49a Woorden met 
meervoud op s. 

sleutels regelwoorden Achter het 
enkelvoud komt s. 
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Groep 5 
In groep 5 worden deze categorieën, naast de reeds bekende categorieën, aangeboden. 

Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

16a Woorden met i die 
klinkt als ie. 

liter analogiewoorden Ik hoor ie.  
Ik schrijf i. 

30 c 
(a, b) 
 

Woorden die 
beginnen met be, ge 
of ver. 

verkeer analogiewoorden Ik hoor vur.  
Ik schrijf ver. 

32a Woorden die 
eindigen op te. 

ziekte analogiewoorden Ik hoor tu. 
Ik schrijf te. 

33a Woorden die 
eindigen op ig. 

jarig analogiewoorden Ik hoor ug of eg.  
Ik schrijf ig. 

34a Woorden die 
eindigen op lijk(s) 

vrolijk analogiewoorden Ik hoor luk, lik of 
lek.  
Ik schrijf lijk. 

43 e 
(a,b,c) 

Verkleinwoorden ringetje regelwoorden Ik hoor utju.  
Ik schrijf etje. 

44 b 
(a)  

Woorden met eind d 
of midden d die 
klinkt als t (verlengen 

niet mogelijk) 

niemand weetwoorden Ik leer deze 
woorden uit mijn 
hoofd. 

46 d 
(a t/m c)  

Open lettergreep 
waarbij sprake is 
van een korte klank. 

adres regelwoorden Kies uit deze 
twee regels. 
-Ik hoor aan het 
eind van de 
klankgroep een 
lange klank aa. Ik 
schrijf a.  
-Ik schrijf aan het 
eind van de 
klankgroep een 
korte klank. Ik 
schrijf op wat ik 
hoor. 

47 c 
(a en b) 

Verbuiging met 
verdubbelingsregel. 

dikke regelwoorden Ik hoor aan het 
eind van een 
klankgroep een 
korte klank a, e, 
i, o of u. Ik schrijf 
twee dezelfde 
medeklinkers. 

50 (a en b) Woorden waarbij de 
f verandert in een v 
of de s verandert in 
een z. 

duiven, 
huizen 

regelwoorden In de lange vorm 
verandert f in v 
en s in z. 
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Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

51a Vergrotende en 
overtreffende trap. 

dikker - 
dikst 

regelwoorden Ik hoor ur.  
Ik schrijf er.  
Ik hoor st.  
Ik schrijf st. 

52a Woorden met 
meervoud op eren 

kinderen regelwoorden Achter het 
enkelvoud komt 
eren.  
Ik hoor uru.  
Ik schrijf eren. 

59 a Samenstellingen 
zonder tussenletter. 

omhoog regelwoorden Ik schrijf op wat 
ik hoor. 
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Groep 6 

In groep 6 worden deze categorieën, naast de reeds bekende categorieën, aangeboden. 

Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

18  
(a en b) 

Woorden met 
een c die klinkt 
als s of k. 

cel, actief weetwoorden Ik hoor een s.  
Ik schrijf een c.  
Ik hoor een k.  
Ik schrijf een c. 

19a Woorden met z 
die klinkt als s. 

langzaam weetwoorden Ik hoor een s.  
Ik schrijf een z. 

3a Woorden die 
beginnen met 
ont. 

ontbijt analogiewoorden Ik hoor ont.  
Ik schrijf ont. 

35a Woorden die 
eindigen op 
heid of teit 

snelheid analogiewoorden Ik schrijf woorden 
die eindigen op 
heid zoals 
snelheid. 

38a Woorden met 
tie die klinkt als 
tsie of ksie. 

politie analogiewoorden Ik hoor tsie.  
Ik schrijf tie. 

43 d en f 
(a t/m c 
en e) 

Verkleinwoord
en 

Kettinkje, 
karretje 

regelwoorden Ik hoor kju.  
Ik schrijf kje.  
Ik hoor utju.  
Ik schrijf etje.  
Na een korte klank 
schrijf ik twee dezelfde 
medeklinkers. 

53a Woorden die 
beginnen met 
‘s. 

‘s morgens regelwoorden Het eerste woord 
is afgeleid van 
des.  
Ik schrijf ‘s. 

54a Meervouden 
met ‘s. 

piano’s regelwoorden Het woord in het 
enkelvoud eindigt 
op a, i, o, u of y.  
Ik schrijf ‘s. 

58a Stoffelijk 
bijvoeglijke 
naamwoorden 

gouden regelwoorden Stoffelijke 
bijvoeglijke 
naamwoorden 
eindigen meestal 
op en. 
Ik schrijf en. 
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Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

60a Afkortingen Bijv. regelwoorden Ik schrijf de 
meeste 
afkortingen met 
een punt. Ik schrijf 
geen punt bij 
afkortingen van 
maten (zoals cm, 
dm en km). 

61 
(a t/mf) 

Woorden die 
beginnen met 
een 
hoofdletter. 

Amsterdam, 
Groningen, 
Nederland, 
Nederlander, 
Amsterdamse, 
Nederlandse 

regelwoorden Ik schrijf namen van 
steden, provincies, 
landen, 
werelddelen, 
inwoners van 
landen, inwoners 
van steden en 
woorden die zijn 
afgeleid van landen 
met een 
hoofdletter. 
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Groep 7 
In groep 7 worden deze categorieën, naast de reeds bekende categorieën, aangeboden. 

Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

17a Woorden met 
th die klinkt als 
t 

thee weetwoorden Ik hoor t.  
Ik schrijf th. 

20a Woorden met 
b die klinkt als 
p. 

club weetwoorden Ik hoor p. 
Ik schrijf b. 

21a Woorden met 
sz 

enigszins weetwoorden Ik hoor s.  
Ik schrijf sz. 

35 b 
(a) 

Woorden die 
eindigen op 
heid of teit. 

majesteit analogiewoorden Ik schrijf woorden 
die eindigen op teit 
zoals majesteit. 

36a Woorden met 
age of oge. 

garage analogiewoorden Ik hoor aasju.  
Ik schrijf age.  
Ik hoor oosju.  
Ik schrijf oge. 

37a Woorden met 
isch. 

elektrisch analogiewoorden Ik hoor ies. 
Ik schrijf isch. 

38b 
(a) 

Woorden met 
tie die klinkt als 
tsie of ksie  

directie analogiewoorden Ik hoor ksie. Ik 
schrijf ctie. 

40  
(a, b, e 
en f) 

Woorden met 
iaal, iale(n), 
ueel of uele. 

liniaal, linialen, 
actueel, 
actuele 

analogiewoorden Ik hoor iejaal.  
Ik schrijf iaal.  
Ik hoor iejaalu.  
Ik schrijf iale of 
ialen.  
Ik hoor uuweel.  
Ik schrijf ueel.  
Ik hoor uuweelu.  
Ik schrijf uele. 

55a Woorden 
waarbij heid 
verandert in 
heden. 

hoeveelheden regelwoorden In het meervoud 
verandert heid in 
heden. Ik schrijf 
heden. 
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Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

56  
(a t/m c) 

Meervouden met 
een trema. 

oliën,  
 
 
 
 
 
 
 
knieën, 
tweeën 

regelwoorden De klemtoon valt 
niet op de laatste 
klankgroep. Achter 
het enkelvoud komt 
en.  
Ik schrijf een trema 
op de laatste e. 
 
De klemtoon valt op 
de laatste 
klankgroep. Achter 
het enkelvoud komt 
en.  
Ik schrijf een trema 
op de laatste e. 

59 b en c 
(a) 

Samenstellingen 
met en of met e. 

ziekenhuis, 
 
 
 
 
 
 
zonnebril 

regelwoorden Het eerste deel van de 
samenstelling is een 
zelfstandig 
naamwoord met 
alleen meervoud op 
en. Ik schrijf en in het 
midden. 
 
Ik schrijf de 
samenstelling met e 
als;  
1 het hele woord geen 
zelfstandig 
naamwoord is;  
2 het eerste deel van 
de samenstelling:  
een werkwoord is; een 
meervoud heeft op n 
of s; alleen een 
meervoud heeft op s,  
geen meervoud heeft,  
verwijst naar iets of 
iemand waarvan er 
maar één is,  
een lichaamsdeel is 
en het geheel een 
versteende 
samenstelling;  
een bijvoeglijk 
naamwoord is 
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Groep 8 
In groep 8 worden deze categorieën, naast de reeds bekende categorieën, aangeboden. 

Categorie Omschrijving Grondwoord Woordgroep Schrijfregel 

22a Woorden met y. baby weetwoorden Ik hoor ie of i.  
Ik schrijf y. 

23a Woorden met x. taxi weetwoorden Ik hoor ks.  
Ik schrijf x. 

24a Woorden met é. café weetwoorden Ik hoor ee.  
Ik schrijf é. 

25a Woorden met ch 
die klinkt als sj. 

chauffeur weetwoorden Ik hoor sj.  
Ik schrijf ch.  

26a Woorden met ou 
die klinkt als oe. 

journaal weetwoorden Ik hoor oe.  
Ik schrijf ou. 

27a Woorden met 
eau. 

bureau weetwoorden Ik hoor oo.  
Ik schrijf eau. 

28a Vreemde 
woorden. 

team weetwoorden Ik leer deze 
woorden uit mijn 
hoofd. 

39a Woorden met ti. station analogiewoorden Ik hoor sjie.  
Ik schrijf ti. 

40c en d 
(a en b) 

Woorden met ieel 
of iële. 

financieel, 
financiële 

analogiewoorden Ik hoor iejeel.  
Ik schrijf ieel.  
Ik hoor iejeelu.  
Ik schrijf iële. 

41a Woorden met air. militair analogiewoorden Ik hoor èir of èiru. 
Ik schrijf air of aire. 

57a en b Woorden met 
meervoud op a of 
i. 

musea,  
 
 
 
 
politici 

regelwoorden Het enkelvoud 
eindigt op um.  
Ik schrijf het 
meervoud met a. 
 
Het enkelvoud 
eindigt op us.  
Ik schrijf het 
meervoud met i.  
Ik hoor ie. Ik schrijf i. 

59 d  
(a t/m c) 

Samenstellingen 
met s. 

dorpsstraat regelwoorden Ik hoor s aan het 
eind van het 
eerste deel van de 
samenstelling. Ik 
schrijf s tussen de 
twee delen.  
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Tips voor het thuis oefenen van spellingwoorden 

 

 De woorden schrijven. 

 De woorden typen, eventueel met diverse lettertypes en kleuren.  

 De woorden op kaartjes schrijven. Woord op kaart bekijken, kaart 

ondersteboven leggen, woord schrijven/ typen. Wanneer het woord  

goed geschreven is mag het woord op de stapel goed. Wanneer 

een woord nog fout geschreven wordt gaat hij op de stapel nog niet 

goed. Woorden die drie keer goed geschreven zijn mogen op de 

stapel klaar. De andere woorden blijven herhalen tot ze ook op die 

stapel liggen. 

 Woorden hardop spellen. 

 De ouder schrijft de letters van een woord door elkaar op, uw kind 

schrijft het juiste woord goed op. 

 De ouder tekent een woord van het woordpakket, uw kind schrijft 

het woord op. 

 Schrijf een verhaal met zoveel mogelijk woorden van het 

woordpakket. 

 De woorden oefenen met behulp van het computerprogramma 

Ambrasoft. 

  

 


