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Taalverhaal.nu Spelling Woordpakketten  

GROEP 7  

BLOK 1 

Woordpakket 1 

persoonsvorm tt, ev en mv, incl. stam –d (sterke en zwakke werkwoorden)  

werken 

ik werk 
jij werkt 
hij/zij werkt 
wij/jullie/zij 

werken 

bakken 

ik bak 
jij bakt 
hij/zij bakt 
wij/jullie/zij 
bakken 

 

staren 

ik staar 
jij staart 
hij/zij staart 
wij/jullie/zij 

staren 

glijden 

ik glijd 
jij glijdt 
hij/zij glijdt 
wij/jullie/zij 

glijden 

schelden 

ik scheld 
jij scheldt 
hij/zij scheldt 
wij/jullie/zij 

schelden 

snurken 
ik snurk 
jij snurkt 
hij/zij snurkt 
wij/jullie/zij 

snurken 

plakken 
ik plak 
jij plakt 
hij/zij plakt 
wij/jullie/zij 

plakken 

storen 
ik stoor 
jij stoort 
hij/zij stoort 
wij/jullie/zij 

storen 

rijden 
ik rijd 
jij rijdt 
hij/zij rijdt 
wij/jullie/zij 

rijden 

worden 
ik word 
jij wordt 
hij/zij wordt 
wij/jullie/zij 

worden 

roeren 
ik roer 
jij roert 
hij/zij roert 
wij/jullie/zij roeren 

 

knikken 
ik knik 
jij knikt 
hij/zij knikt 
wij/jullie/zij 
knikken 

 

toveren 
ik tover 
jij tovert 
hij/zij tovert 
wij/jullie/zij 
toveren 

 

snijden 
ik snijd 
jij snijdt 
hij/zij snijdt 
wij/jullie/zij 
snijden 

 

bidden 
ik bid 
jij bidt 
hij/zij bidt 
wij/jullie/zij 
bidden 

 

wonen 
ik woon 

jij woont 
hij/zij woont 

wij/jullie/zij wonen 
 

rennen 
ik ren 

jij rent 
hij/zij rent 

wij/jullie/zij 
rennen 

 

stotteren 
ik stotter 

jij stottert 
hij/zij stottert 

wij/jullie/zij 
stotteren 
 

raden 

ik raad 
jij raadt 

hij/zij raadt 
wij/jullie/zij raden 

 

redden 
ik red 

jij redt 
hij/zij redt 

wij/jullie/zij 
redden 

 

 

    

stinken  
 

duiken 
 

beweren 
 

verspreiden 
 

melden 
 

zweten 
  

verzinnen 
   

verkleden 

 

wedden 

 

 winnen 
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Woordpakket 2 

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

de auteur knalblauw zoutloos trouwens 

de autobus de dauwdruppel de oudheid de vouwfiets 

de fauna de flauwerik de kniekous het bouwwerk 

de frietsaus de kabeljauw het enkelvoud de buurvrouw 

de wasautomaat de kosmonaut het regenwoud het flatgebouw 

    

    

de laurier de lauwerkrans de goudvis het vertrouwen 

de eetpauze  de havermout   

de slasaus  de verhouding  

de parkeerautomaat  het huishouden  

het trauma    

 

Woordpakket 3 

woorden waarin /t/ geschreven wordt als th (1 of meer) + onthoud 

de ijsthee de marathon thuisbrengen de thermometer 

authentiek de methode de theedoek de thuiskomst 

enthousiast de apotheek de theorie de thriller 

katholiek de kathedraal de therapie het thema 

sympathiek de stethoscoop de therapeut het theater 

    

 de apotheker althans de thermostaat 

 de menthol de theepot de thermosfles 

 de telepathie het theezakje de thermoskan 

 de prothese   

 

Woordpakket 4 

woorden eindigend op -b (1 of meer)   + regel 
woorden eindigend op -b (1 of meer)   + regel + onthoud 
 

de krab de drab eb de bobslee 

de kwab de hebzucht de bieb het subtotaal  

de slab de zeerob de club de voetbalclub 

de rib de schub de kebab het rivierslib 

de krib de webcam   

het web het ribfluweel   

    

het woordweb de weblog de snob de schaakclub 

  ik schrob  

  Ik tob  
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Blok 2 
 
Woordpakket 5 

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

springen 
jij springt – spring jij 
 

eten 
jij eet  – eet jij 
 

worden 
jij wordt – word jij 
 

laden 
jij laadt – laad jij 
 

liggen 
jij ligt – lig jij 
 

fluiten 
jij fluit – fluit jij 
 

houden 
jij houdt – houd jij 
 

braden 
jij braadt – braad jij 
 

voetballen 
jij voetbalt – voetbal jij 

 

richten 
jij richt – richt jij 

 

rijden  
jij rijdt – rijd jij 

 

verraden 
jij verraadt– verraad jij 

 

blozen 
jij bloost  – bloos jij 
 

spitten 
jij spit – spit jij 
 

verspreiden 
jij verspreidt – verspreid 
jij 
 

vermoorden 
jij vermoordt– vermoord 
jij 
 

vergeven 
jij vergeeft – vergeef jij 
 

verzetten 
jij verzet – verzet 
jij 
 

verbieden 
jij verbiedt – verbied jij 
 

ontleden 
jij ontleedt – ontleed jij 
 

    

verbeteren vasten antwoorden raden 

bevriezen bijten  baden 

 

 
 
Woordpakket 6 
woorden waarin /ie/ geschreven wordt als i (2 of meer) 

 

isoleren krioelen de periode de idioot  

de benzine  de schorpioen de marionet aluminium 

de visite de radiator de pionier  

de aspirine de gladiool de radiozender  

de dirigent de rioolput het voetbalstadion  

de vitamine het vioolconcert het treinstation  

de margarine  het schoonmaakartikel de bikini 

de senior   de discipline 

   de ingenieur 

   het visioen 
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Woordpakket 7 
Woorden met -(i)sch(e) (2 of meer) 
 

magisch praktisch  fantastisch  logische 

medisch technisch  romantisch historische 

kritisch biologisch racistisch humoristische 

komisch automatisch vegetarisch elektrische 

chemisch alfabetisch toeristisch tropische 

    

 agrarisch chaotisch democratische 

 magnetisch organisatorisch elastische 

 allergisch economisch theoretische 

 
 

 
Woordpakket 8 
Medeklinkerverdubbeling en klinkerverenkeling (2 of meer) 
 

het terras de bemanning vervelen het inkomen de postzegel 

het trappenhuis de smokkelaar doorgeven het vaderland de omgeving 

de spionnen de maatschappij voorlopen  aanraden de boterhammen 

de diefstallen de scharrelkip de molenaar inzamelen de overwinning 

de fietsbellen het 
ezelsbruggetje 

 het vermogen  

   de overhoring  

   het piratenschip  
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Blok 3 
 
Woordpakket 9 

Persoonsvorm vt, ev en mv, sterke ww 
 

eten 
ik/jij/hij/zij at 
wij/jullie/zij 

aten 

lezen 
ik/jij/zij/hij las 
wij/jullie/zij 

lazen 

slapen 
ik/jij/zij/hij 

sliep 

wij/jullie/zij 
sliepen 

vechten 
ik/jij/zij/hij 

vocht 

wij/jullie/zij 
vochten 

kijken 
ik/jij/zij/hij 

keek 

wij/jullie/zij 
keken 

zitten  
ik/jij/zij/hij zat 
wij/jullie/zij 

zaten 

 ruiken 
ik/jij/zij/hij 

rook 
   wij/jullie/zij 

roken  

lopen 
ik/jij/zij/hij liep 
wij liepen 

verslinden 
ik/jij/zij/hij 

verslond 
wij/jullie/zij 

verslonden 

verdwijnen 
ik/jij/zij/hij 

verdween 
wij/jullie/zij 

verdwenen 

bidden 
ik/jij/zij/hij bad 
wij/jullie/zij 

baden 

vliegen 
ik/jij/zij/hij 

vloog 
wij/jullie/zij 

vlogen 

sterven 
ik/jij/zij/hij 

stierf 
wij/jullie/zij 

stierven 

zingen 
ik/jij/zij/hij 

zong 
wij/jullie/zij 

zongen 

schrijven 
ik/jij/zij/hij 

schreef 
wij/jullie/zij 

schreven 

bevelen 
ik/jij/zij/hij 

beval 
wij/jullie/zij 

bevalen 

dragen 
ik/jij/zij/hij 

droeg 
wij/jullie/zij 

droegen 

zwerven 
ik/jij/zij/hij 

zwierf 
wij/jullie/zij 

zwierven 

beginnen 
ik/jij/zij/hij 

begon 
wij/jullie/zij 

begonnen  

vergelijken 
ik /jij/zij/hij 

vergeleek 
wij/jullie/zij 

vergeleken 

vergeten 
ik vergat 
wij vergaten 

 blazen 
ik blies 
wij bliezen 

springen 
ik sprong 
wij sprongen 

genieten 
ik genoot 
wij genoten 

    bedriegen 

ik bedroog 
wij bedrogen 

 
 
 
Woordpakket 10 

woorden waarin /s/ geschreven wordt als c (2 of meer) 
 

de ceintuur het circus de concentratie  het pianoconcert 

de cilinder het certificaat de vermicelli omcirkelen  

de ceremonie de lucifer de actrice  fabriceren 

de cementfabriek de receptie de directrice musiceren  

centrifugeren de deciliter de elektriciteit communiceren 

    

de citronella de recensie   

de centrale de medici   

 de leverancier   

 de sollicitatie   
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Woordpakket 11 
woorden waarin /k/ geschreven wordt als c (2 of meer) 
 

de camera de discussie de medicus de economie 

de crimineel de mascara de politicus het conflict 

de componist de alcohol de directeur de conclusie 

de commissaris de videoclip de architect de complicatie 

de commandant de streepjescode de broccoli de concurrentie 

    

de carrousel  de manicure de advocaat de accu 

de categorie    

de capaciteit    

de cabriolet    

 

 
 
Woordpakket 12 

verkleinwoorden na open lettergreep op -a, -o, -u (2 of meer) 
 

het colaatje het caviaatje het autootje het pianootje het cafeetje 

het opaatje het loempiaatje het kanootje het studiootje het menuutje 

het villaatje het programmaatje het lassootje het 
wekkerradiootje 

het individuutje 

het keukenlaatje het 
zwemdiplomaatje 

het iglootje  het 
klassenfotootje 

het parapluutje 

     

     

     

het pizzaatje het risicootje    

het agendaatje het espressootje    

het verandaatje     
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Blok 4 
 
 

Woordpakket 13 
Persoonsvorm vt, ev en mv, zwakke ww, waaronder ww met stam op –d en –t  
 

vissen 
ik/jij/zij/hij 

viste 
   wij/jullie/zij 
visten 

pleiten 
ik/jij/zij/hij 

pleitte 
 wij/jullie/zij 
pleitten  
 

spelen 
ik/jij/zij/hij 

speelde  
wij/jullie/zij 
speelden  

 

wieden 
ik/jij/zij/hij 

wiedde 
wij/jullie/zij 
wiedden  

 

lassen 
ik/jij/zij/hij 

laste 
wij/jullie/zij 
lasten  

 

zuchten 
ik/jij/zij/hij 

zuchtte 
wij/jullie/zij 
zuchtten 

geeuwen 
ik/jij/zij/hij 

geeuwde 
wij/jullie/zij 

geeuwden 

bespieden 
ik/jij/zij/hij 

bespiedde 
wij/jullie/zij 

bespiedden 

lunchen 

ik/jij/zij/hij 
lunchte 

   wij/jullie/zij 
lunchten 

verwachten 

ik/jij/zij/hij 
verwachtte 
wij/jullie/zij 
verwachtten  
 

verven 

ik/jij/zij/hij 
verfde 

wij/jullie/zij 
verfden 

belanden 

ik/jij/zij/hij 
belandde 

wij/jullie/zij 
belandden 

verrekken 

ik /jij/zij/hij 
verrekte 

wij/jullie/zij 
verrekten 

overnachten 

ik/jij/zij/hij 
overnachtte 
  wij/jullie/zij 
overnachtten 

zweven 

ik/jij/zij/hij 
zweefde 

wij/jullie/zij 
zweefden 

verwonden 

ik/jij/zij/hij 
verwondde 

wij/jullie/zij 
verwondden 

verzwikken 
ik /jij/zij/hij 

verzwikte 
wij/jullie/zij 

verzwikten 

uitrusten 
ik/jij/zij/hij 

rustte uit 
wij/jullie/zij 
rustten uit 

peinzen 
ik/jij/zij/hij 

peinsde 
wij/jullie/zij 

peinsden 

verleiden 
ik/jij/zij/hij 

verleidde 
wij/jullie/zij 

verleidden 

    

aanpassen 
paste(n) aan 

 grazen 
graasde(n) 

aanduiden 
duidde(n) aan 

  draven 
draafde(n) 

luiden 
luidde(n) 

 
 
 
Woordpakket 14 
woorden met -lijk of -ig (2 of meer) 
 

misselijk  de vrolijkheid gezellig de afwezigheid 

menselijk de moeilijkheid verdrietig de veiligheid 

werkelijk de duidelijkheid dromerig de mooiigheid 

begrijpelijk de werkelijkheid afkomstig buiig 

verantwoordelijk de mogelijkheid wantrouwig lawaaiig 

    

hoffelijk  overmoedig  

de lelijkerd  tegenstrijdig zangerig 

adellijk   de aanwezigheid 

    

 
  



 

 

Pagina 8 van 12 

Woordpakket 15 
woorden beginnend met en eindigend op 's (1 of meer) > was wp 27 
 

’s morgens de schema’s  de memo’s de accu’s 

’s middags de gorilla’s de radio’s de paraplu’s 

’s avonds de camera’s de torpedo’s de bikini’s 

’s maandags de schooldiploma’s de kleurenfoto’s de safari’s  

’s zomers de mondharmonica’s de personenauto’s de tsunami’s 

    

’s nachts de collega's de disco’s de mini’s 

’s zaterdags  de avocado’s de salami’s 

’s zondags    

’s winters    

‘s ochtends    

 
 

 
Woordpakket 16 
woorden met een hoofdletter (1 of meer) 
 

’s Woensdags Nederland de Noordzee God 

Joost van Loon Noord-Holland  Saturnus Allah 

meneer Van Loon Amsterdam de Duitser Pasen 

Flappie de Alpen de Rotterdammer Nieuwjaar 

Langestraat de Rijn Italiaans Moederdag 

    

’s Ochtends Zuid-Amerika de Middellandse Zee Kerstmis 

mevrouw Van der 
Vliet 

het IJsselmeer Jupiter Valentijnsdag 

Donald Duck    

de Cito-toets    
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Blok 5 
 
Woordpakket 17 

Voltooid deelwoord zwakke/sterke ww  
Zwak (’t kofschip): ik ren – ik rende – ik heb gerend 
Sterk: ik loop, ik liep, ik heb gelopen 
 

werken 

ik heb gewerkt  
 

wennen 

ik ben gewend 

laten 

ik heb gelaten 

lopen 

ik heb gelopen 

wachten 
ik heb gewacht 

zaaien 
ik heb gezaaid 

vallen 
ik ben gevallen  

 

ruiken 
ik heb geroken  

 

botsen 

ik heb gebotst 

organiseren 

ik heb georganiseerd  
 

dwingen 

ik ben gedwongen 

wegen 

ik heb gewogen 

missen 
ik heb gemist 

verven 
ik heb geverfd 

nemen 
ik heb genomen 

liggen 
ik heb gelegen 

wensen 
ik heb gewenst 

bonzen 
ik heb gebonsd 

zwerven 
ik heb gezworven 

opstijgen 
ik ben opgestegen 

    

 ontwikkelen 

ik heb ontwikkeld 

breken 

ik heb gebroken 

smijten 

ik heb gesmeten 

harken 
ik heb geharkt 

overleven 
ik heb overleefd 

glijden 
ik ben gegleden 

 

 

 
 
Woordpakket 18 
woorden met ch of cht (2 of meer) 

 

kuchen de juichkreet hecht vannacht de achtbaan 

rochelen de pechvogel de dochter de krachten de achtergrond 

goochelen de gaskachel de ochtenden de verdachte het achterlicht 

glimlachen het gegiechel het kussengevecht de nachtegaal de gewichtheffer 

     

  de huichelaar de bezichtiging de poortwachter 

   de knechten de ambachtsman 
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Woordpakket 19 
Leenwoorden (1 of meer) 
 

de app de e-mail de biscuit  het etui  

de kick de laptop de fondue het toilet 

de jeans de computer de chalet  het milieu 

de show de smartphone de bouillon het bureau  

de stress downloaden de medaille  het meubilair 

    

de cracker de miljonair de etappe de garderobe 

de timer de maillot de crossfiets de cruise 

de camping   de prairie 

de caravan    

 

 
Woordpakket 20 
woorden met een trema 

 

de ruïne België tweeën skiën 

de reünie naïef de zeeën ruziën 

de egoïst  vacuüm de ideeën neuriën 

de poëzie geërgerd de knieën de koloniën 

drieëntwintig beëindigen de fantasieën de bacteriën 

    

de coördinatie geïllustreerd de oliën de melodieën  

Israël geëerd echoën  de onderzeeër 

   de kopieën 

   de moskeeën 
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Blok 6 

Woordpakket 21 
Bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord (sterke en zwakke ww), wel of geen n aan het eind 

 

sluiten 
gesloten (deur) 

vermissen 
vermiste (poes) 

witten 
gewitte (muur) 

vergroten 
vergrote (foto) 

braden 

gebraden  

slachten 

geslachte  

bezetten 

bezette  

doden 

gedode  
 

vouwen 
gevouwen  

ontsnappen 
ontsnapte  

 verrotten 
verrotte  

besteden 
bestede  

bederven 

bedorven  

lenen 

geleende  

 redden 

geredde 

 verkleden 

verklede 

schrijven 
geschreven  

ontdooien 
ontdooide  

schudden 
geschudde  

 verbreden 
verbrede 

    

kiezen 
gekozen  

maken 
gemaakte  

verzetten 
verzette  

haten 
gehate 

  verwennen 
verwende  

   

 
 
 
Woordpakket 22 
Woorden met –tie (2 of meer)  
 

de spatie de animatie de conditie  de functie de attractie 

de situatie de arrestatie de definitie  de injectie de productie 

de reparatie de confrontatie de adoptie  de infectie  de intelligentie 

de decoratie  de demonstratie de consumptie  de collectie de 
correspondentie 

 justitie de constructie de creatie de evaluatie 

  de contributie de legitimatie  
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Woordpakket 23 
woorden waarin /ks/ geschreven als x (1 of meer) 
 

extra het excuus  luxe de taxi 

expres het examen flexibel de saxofoon 

de excursie het exemplaar maximaal het waxinelichtje  

de explosie het experiment de mixer de reflex 

de expeditie het textiel de claxon  het complex 

    

ex de excellentie de excuses de sfinx  

extreem de expositie  de bakmix 

exclusief   de foxterriër 

exporteren    

 

 
 
Woordpakket 24 

Klinkerverenkeling en medeklinkerverdubbeling (2 of meer) 
 

uitgelaten  de deuropening kabbelen  de kroketten 

afgesloten de kerncentrale rommelen de stapelbedden 

doorgestoken de watervogel  de blokkade  de borrelnoten 

fluwelen de limonade de oordoppen de binnenwegen 

telefoneren  de geldautomaten de sportsokken de vlaggenstokken 

    

genezen de uitgever de kattenkoppen de blessure 

 de hangsloten   

 de bakstenen  de modderbaden 

 

 


