
Taal actief groep 7 Woordpakket 

 

Thema 1  

  

net-als-woorden: ei, ijs 

 

verscheidene 
de marsepein 
de fontein 

uitgebreid 
de aanleiding 

treiteren 
bedreigen 
de scheidsrechter 

verspreiden 
de afwijking 

de batterij 
belangrijk 

het medelijden 
het onderwijs 
het strijkijzer 

drijven 
vergelijken 

verslijten 
net-als-woorden: ei, ijs 

 
 

net-als-woord: liter, 
kandidaat 

 
de biologie 
het dieet 

de idioot 
de kampioen 

het podium 
de radio 
de spion 

het stadion 
het station 

de viool 
Amerika 

het artikel 
het etiket 
de limonade 

minimaal 
muzikaal 

de tribune 
de televisie 
de video 

de visite 
 

net-als-woord: ’s morgens, 
piano’s  
 

de diploma’s 

de eskimo’s 
de foto’s 
de iglo’s 

de kano’s 
de kilo’s 

de komma’s 
de menu’s 
de oma’s 

de pagina’s 
de paraplu’s 

de pinda’s 
de programma’s 
de salto’s 

de ski’s 
de taxi’s 

de zebra’s 
 ‘s avonds 

‘s middags 
 ‘s nachts 
‘s ochtends 

‘s winters 
‘s zomers 
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Thema 2 

 

net-als-woorden: ezel, kikker 

 

de avonturen 

de bewoners 

daartegen 

het drama 

de ervaring 

de inwoner 

 

 

 

  

net-als-woorden: blauw, 
kou 

 
de flauwerik 

de frietsaus 
de ziekenauto 
de dauwdruppel 

de benauwdheid 
het applaus 

automatisch 
pauzeren 
de aula 

onnauwkeurig 
betrouwbaar 

enkelvoud 
de goudvis 
de huisvrouwen 

ijskoud 
ouderwets 

de verbouwing 
de verhouding 
vrouwelijk 

het wantrouwen 
   

net-als-woorden: cent, 
insect 

 
de cello 

feliciteren 
de narcis 
de officier 

het principe 
het procent 

het proces 
de sollicitatie 
het accent 

de circustent 
de concertzaal 

het succes 
de advocaat 
de alcohol 

de categorie 
het complot 

concreet 
de discussie 
de inspecteur 

het risico 
 

net-als-woorden: 
elektrisch 
 

 
acrobatisch 

alfabetisch 
allergisch 

Belgisch 
elektrisch 
fantastisch 

Indisch 
komisch 

kritisch 
logisch 
medisch 

olympisch 
praktisch 

romantisch 
Russisch 
technisch 

telefonisch 
tragisch 

tropisch 
typisch 
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Thema 3 

net-als-woorden: 
autootje 

 
diplomaatje 

omaatje 
opaatje 
pianootje 

parapluutje 
menuutje 

radiootje 
stereootje 
echootje 

autootje 
laatje 

het colaatje 
het fotootje 

het laatje 
het mamaatje 
het papaatje 

het pindaatje 
het programmaatje 

 
 
 

net-als-woorden: thee 
 

de apotheek 
de bibliotheek 

de discotheek 
de kathedraal 
katholiek 

de marathon 
de mediatheek 

de methode 
de thee 
het theater 

het thema 
theoretisch 

theorie 
de therapie 

de thermometer 
de thermosfles 
de thermostaat 

thuis 
thuiskomen 

de videotheek 
 

net-als-woorden: krab 
 

krab  
slab 

web 
heb 
voetbalclub 

rib 
eb 

absoluut 
drab 
schub 

spinnenweb 
rob 

knutselclub 
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Thema 4 

net-als-woorden: 
Nederland 

 
het Amsterdamse 

grachtenhuis 
de Belg 
de Canarische Eilanden 

het Engels 
de Franse vlag 

Kerstmis 
het Leidse Plein 
Mark van der Steeg 

Pasen 
de Verenigde Staten 

Noorwegen 
Noors 

Noor 
de Tweede Wereldoorlog 
Willem II 

Ajax 
de ANWB 

Coca-Cola 
 

net-als-woorden: 
majesteit 

 
de activiteit 

de brutaliteit 
de creativiteit 
de criminaliteit 

de elektriciteit 
de kwaliteit 

de majesteit 
de mentaliteit 
de muzikaliteit 

de publiciteit 
de puberteit 

de sportiviteit 
de stommiteit 

de universiteit 
de vertrektijd 
de etenstijd 

de ijstijd 
de kleutertijd 

de leeftijd 
zomertijd 
 

net-als-woorden: garage, 
horloge 

 
garage  

horloge 
manege 
college 

rage 
lekkage 

passage 
stage 
etage 

percentage 
etalage 

massage 
 

 

  

Dit moet je weten 
 
-teit 
Woorden die eindigen op –teit hebben niets 
met ‘’tijd’’ te maken. Bijvoorbeeld majesteit 
 
-tijd 
Woorden die wel met ‘’tijd’’ te maken 
hebben, schrijf je wel met –tijd. Bijvoorbeeld 
etenstijd 

 



Taal actief groep 7 Woordpakket 

Thema 5 

net-als-woorden: 
nachtegaal, goochelaar, 

lach 
 

nacht 
lachen 
goochelaar 

vrachtwagen 
nachtegaal 

krachtig 
achtentachtig 
wachtrij 

archief 
architect 

chloor 
rochelen 

allochtoon 
hechten 
stichten 

trachten 
psycholoog 

 

net-als-woorden: politie, 
traditie, directie 

 
de administratie 

de combinatie 
de communicatie 
de definitie 

de democratie 
de demonstratie 

de expeditie 
de instantie 
de intelligentie 

de positie 
de relatie 

de traditie 
de correctie 

de instructie 
de selectie 
de agressie 

de commissie 
de conclusie 

de excursie 
de explosie 
 

net-als-woorden: 
Financieel, actueel 

 
financieel 

sociaal 
muzikaal  
machinaal 

officieel 
liniaal 

actueel 
eventueel 
speciaal 

materiaal 
geniaal 

 
 

 

 

vanavond 

de aardappel 

allemaal 

ingewikkeld 

de oppervlakte 
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Thema 6 

net-als-woorden: insect, 
cijfer 

 
de cello 

feliciteren 
de narcis 
de officier 

het principe 
het procent 

het proces 
de sollicitatie 
het accent 

de circustent 
de concertzaal 

het succes 
de advocaat 

de alcohol 
de categorie 
het complot 

concreet 
de discussie 

de inspecteur 
het risico 
 

 
 

net-als-woorden: hond, 
kat 

 
reddingsboot 

het evenwicht 
de gemeenteraad 
geregeld 

inderdaad 
de invloed 

langzamerhand 
het miljard 
de noodzaak 

onbekend 
ontzettend 

het sterrenbeeld 
de tegenstand 

tienduizend 
het verbod 
het voedsel 

de voorraad 
voortdurend 

het wisselgeld 
de zilvervliesrijst 
Zwitserland 

 
 

net-als-woorden: jager, 
bakker, professor 

 
versnipperen  

batterij 
passen 
prikken 

jager 
neerleggen 

verloten 
professor 
dromedaris  

vergroten 
besteden 

vastberaden 
kneden 

laden 
melden 
verkleden 

bakker 
vergrootglazen 
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Thema 7 

net-als-woorden: piano’s, 
Selma’s 

 

Amerika's  

de camera's  

de kano's  

's middags  

de panda's  

de stereo's  

's zaterdags  

de zebra's  

de accu's  

de cafetaria's  

's maandags   

de opera's  

Petra's   

de salto's  

de studio's  

 

 
 

 

net-als-woorden: knieën, 
ruïne 

 
drieën 
de feeën 

de ideeën 
de industrieën 
de knieën 
de kopieën 
de moskeeën 
tweeën 
de zeeën 

België 

drieëndertig 
Italië 
kopiëren 
de poëzie 
de reünie 
de ruïne 

skiën 
sleeën 
tweeëntwintig 

de cafeïne  

de fantasieën  

de genieën  

de vegetariër  

 

 

 

 
 

net-als-woorden: gouden 
 

gele 
paarse 

rode 
kleine 
grote 

verschrikkelijke 
leuke 

enthousiaste 
glazen 
houten 

gouden 
zilveren 

stalen 
ijzeren 

koperen 
bronzen 
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Thema 8 

net-als-woorden: Team, 
game, coach 

 
bodywarmer 

boxershort 
jeans 
T-shirt 

Baseballcap 
Polo 

Shorts 
Goal 
Penalty 

Hooligan 
Keeper 

Sliding 
Blooper 

Laptop 
Browser 
mail 

net-als-woorden: 
chauffeur, bureau 

 
actrice 

cabaretier 
theater 
blouse 

capuchon 
colbert 

bidon 
Tour de France 
Etappe 

Parcours 
Croissant 

Mayonaise  
baquette 

 
 

net-als-woorden: taxi, 
luxe, extra 

 

expres 

box 
examen 

saxofoon 
extreem 

explosie 
experiment 

excuus 

exemplaar 
maximaal 

waxen 
 

 
 
 

 

+ 


