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Taal Actief 4 Cito 3.0 Voorbeelden 

1 mmkmm / mmmkk / kkmmm 3 plant / strik / worst 

2 woorden met een niet geschreven tussenklank 4 wolk, berg 

3 woorden met v/f en s/z 8 vlag/fluit, som/zon 

4 woorden met sch- / schr-  6 schat/schrift 

5 woorden met -ng(-) of -nk(-) 7 tong/bank 

6 woorden met -eer, -oor, -eur 12 beer/boor/deur 

7 woorden met -aai, -ooi, -oei 10 haai/kooi/boei 

8 woorden met -eeuw, -ieuw, -uw 19 sneeuw/kieuw/duw 

9 woorden met -ch(t) 18 nacht/lach 

10 woorden met (-)ei(-) of (-)ij(-) 14 trein/ijs 

11 woorden met -au(-), -auw, -ou(-) of -ouw 17 pauw/hout 

12 woorden waar /ie/ geschreven wordt als i 25 liter 

13 woorden waar /s/ geschreven wordt als c 26 cijfer 

woorden waar /k/ geschreven wordt als c 27 insect  

14 woorden waar /p/ geschreven wordt als b 33 krab 

15 woorden waar /th/ geschreven wordt als t 41 thee 

16 Engelse leenwoorden 40 team 

Franse leenwoorden 39 chauffeur 

woorden waar /ks/ geschreven wordt als x 43 taxi 

 woorden waar /ie/ geschreven wordt als y 34 baby 

17 woorden met be-, ge-, ver- (voorvoegsels) 13 bezoek/gebak/verkeer 

18 woorden eindigend op -ig(-) en -lijk(-) 24  

19 woorden met -heid / -teit (achtervoegsels)  snelheid 

20 woorden waar /zje/ geschreven wordt als ge  garage 

21 woorden waar /ies(e)/ geschreven wordt als isch(e) 42 elektrisch(e) 

22 woorden waar /tsie/ geschreven wordt als tie 29 politie 

23 woorden met -iaal, -ieel, -ueel 46 liniaal/financieel/actueel 

24 verkleinwoord met uitgang -je(s) of -tje(s) 9 huisje/paaltje 

25 woorden eindigend op -d 15 hond 

26 kasteel / keuken  kasteel/keuken 

27 woorden met open eerste  lettergreep 20/16 Jager/sla 

28 woorden met gesloten eerste lettergreep 21 bakker 

29 keuken   keuken 

30 verandering van -f in -v en -s in -z bij verbuiging en 
meervoud 

22 duiven/huizen 

31 vergrotende en overtreffende trap  klein, kleiner, kleinst 

32 woorden met -em, -elen, -enen of -eren 23 kinderen/hersenen/leeuwerik
en 

33 apostrof ‘s 28 ’s morgens, piano’s  

34 trema  35 knieën, ruïne 

    

36 stoffelijk bijvoeglijk naamwoord 47 gouden 

37 samengestelde woorden  hijskraan 

samenstellingen met -en- 37 woordenboek 

samenstellingen met tussenletter -e- 37 groenteman 

samenstellingen met tussenletter -s- of -z-  dorpsstraat 

samenstellingen met koppelteken  zee-egel 

38 hoofdletters   Nederland 

 
 


