
Woordenlijst STaal spelling groep 7

zingwoord luchtwoorden plankwoorden eer-oor-eur aai-ooi-oei

angst achteruit banken eerst omdraaien

brengen vannacht stinken doorzichtig weggooien

gevangene grachten klinker sorteer sproeien

gemengd gewricht jonkvrouw voorhoofd ooievaar

hengsel kinderachtig Frankrijk kleur ontdooien

opbrengst nachtegaal donker schoorsteen draaierig

herinnering raadselachtig enkelvoud voorlezer opgroeien

wijziging goochelaar medeklinker vleermuizen kraaien

riolering terecht zwenken Amersfoort moeilijk

verlichting verplicht verzonken eekhoorns moeizaam

voorvoegsel klankgroepenwoord verkleinwoord achtervoegsel

gedicht helling hartje kunstig

beschrijven intelligent armpje onstuimig

geremd bewoners cirkeltje regelmatig

geschiedenis aannemelijk jongetje geweldig

gespannen lieveling beweginkje misselijk

verruilen geurig eurootje eigenlijk

versnelling insecten iglootje feestelijk

verwachten concert wormpje tamelijk

verafschuwen gouden terrasje tegenwoordig

verwaarlozing judo kleurtje roestig

 's woorden politiewoorden colawoorden tropisch woord

 's maandags competitie bacterie komisch

 's nachts arrestatie constatering Aziatisch

 's woendags administratie compost hysterisch

 's werelds generatie constructie medisch

 's zomers notitie couplet statisch

emotie creatief fantastisch

instructie commandant optimistisch

organisatie decor dramatisch

illustratie dictee atletisch

imitatie concert magisch

theewoorden cadeauwoorden routewoord garagewoord

discotheek bureau coupon etalege

apotheek plumeau coureur genie

therapie niveau courgette corsage

mythe retour stage

theater douche chantage

militairwoord koppelteken tussen-e latijns voorvoegsel



literair auto-expert groenteman adbij

primair na-apen bruidegom abrupt

militair wc-bril beresterk object

miljardair zee-egel zorgeloos advent

primair zo-even rijstebrij subtotaal

ei-woord ij-woord au-woord ou-woord

allebei lijster klauteren toeschouwer

dreigen grijpen dinosaurus huishouden

leider gordijn astronaut inhoud

pleister visserij applaus enkelvoud

spreiden wijsmaken miauwen ouderwets

 -te/-ste gids-rijtje

hoogte fonds

warmte loods

kortste reeds

goedkoopste ginds

zwaarste sinds

wijdte steeds



eeu-ieuw langermaakwoord

schreeuwen platteland

weggooien Zeeuws benieuwd

eeuwig agent

leeuwerik tillend

meeuwen gelijkheid

nieuweling afwezigheid

nieuwsgierig sportiviteit

opnieuw portret

benieuwd welvaart

sneeuwen kwab

achtervoegsel kilowoord komma 's woorden

bespioneren oma's

compliment iglo's 

kampioen cello's 

festival curry's

citroenen echo's 

illegaal euro's 

imiteren lama's

lampion solo's

tegenwoordig jubileum schema's

minuut kano's

tropisch woord taxiwoord chefwoorden

Alex manchetten

fax poncho

maximum fiche

mixen ketchup

mixer cheffin

taxi chimpansee

optimistisch wax chanteren

dramatisch maxi machinist

extreem chips

export douchen

garagewoord lollywoord themawoord

hyena echoën

gym reeën

gymnastiek Azië

hysterisch geërfd

pony amfibieën

latijns voorvoegsel leenwoord



champagne

placemats

make-up

speakers

soap

eren-enen-elen

toeschouwer fladderen

huishouden glinsteren

oefenen

tekenen

regelen

ratelen

-


