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  1 Uit de schoorsteen komt rook. (1f)
  2 Door het kanaal vaart een schip. (8a)
  3 De jongen snuit zijn neus. (3c)
  4 Een trein rijdt over het spoor. (10c)
  5 In de wei loopt een kalf. (5a) 
  6 De lijn is niet krom maar recht. (13b)
  7 Ik kam mijn haar met een kam. (1a)
  8 Serena heeft een ring aan haar vinger. (9a)
  9 Een koe geeft melk. (5b)
10 Door de wei loopt een haas. (1b)
11 De kinderen spelen op het plein. (14a)
12 De poes loopt door het luik naar buiten. (3b)
13 Op de plank staan een heleboel boeken. (9b)
14 De rem van mijn fiets is stuk. (1c)
15 Stacy klimt over de muur. (10d)
16 De soldaat heeft een helm op zijn hoofd. (5c) 
17 De schommel staat in de tuin. (3d)
18 De kapper knipt mijn haar. (10a)
19 Een week duurt zeven dagen. (1d)
20 Het water staat tot aan de rand van de dijk. (14b)
21 Een beer eet graag vis. (10b)
22 Een tulp is een bloem. (5d) 
23 Het water van het dak loopt in een ton. (1e)
24 In de keuken hangt een lekkere geur. (10e)
25 Roy gooit de bal door de korf. (5e) 
26 Ik sta met mijn rug tegen een muur. (1g)
27 Boyd gaat met de fiets naar school. (4d)
28 Het is buiten al meer dan twee uur droog. (4a)?
29 Om mijn broek zit een riem. (3a)
30 Het brood van de bakker is altijd vers. (6b)
31 David wast zijn vuile handen met zeep. (7b)
32 Het papier is wit van kleur. (1h)
33 Wij gaan te voet naar de top van de berg. (5f) 
34 In de verte zwemt een haai in de zee. (11a)
35 Mijn zus is soms snel boos. (2a)
36 De tafel is gemaakt van hout. (15c)
37 In de vakantie slapen wij in een tent. (4b)
38 De leeuw zit veilig in de kooi. (11b)
39 Op het dak staat een schoorsteen. (2b)
40 De tuinman verzamelt het gras met een hark. (5g)
41 Lees jij wel eens een stukje uit de krant? (4e)
42 In de sloot staat water. (7a)
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43 Veerle schrijft met een pen in haar schrift. (2c)
44 Dirk klimt via het touw naar boven. (15d) 
45 Dwayne heeft zijn arm gebroken. (5h) 
46 Als je te veel eet, krijg je pijn in je maag. (2d)
47 Kaylee legt haar speelgoed in de kast. (4c)
48 In de muziekles speelt Carmen op een fluit. (6a)
49 Kun jij die noot voor mij zingen? (2e)
50 De postbode stopt de post in de brievenbus. (4c)

 

Instapdictee - groep 4



 Taal actief  Groep 4  Bijzondere dictees © Malmberg ’s-Hertogenbosch 5

  1 In de tuin staat geen bloem meer in bloei. (4a)
  2 Esma pakt een fles melk uit de koelkast. (6a)
  3 Mijn tante komt straks op bezoek. (4f)
  4 De kinderen staan klaar voor de start. (4e)
  5 Berend gaat met de lift naar boven. (4b)
  6 Op de tafel zit een vlieg. (6b)
  7 Door de mist kun je niet ver kijken. (4c)
  8 De soldaat heeft een helm op zijn hoofd. (5c)
  9 Het kind riep om hulp toen het de hond zag. (5d)
10 Uit de kraan druppelt water. (4a)
11 Als het buiten fris is, moet je een jas aandoen. (6a)
12 Een krans wordt gemaakt van bloemen. (4e)
13 Vader stopt een munt in de automaat. (4b)
14 De olifant pakt het brood met zijn slurf. (5e)
15 Dirk-Jan zet de vaas met bloemen op de kast. (4c)
16 Vanmorgen stond ik vroeg op. (6b)
17 Er is een knoop van mijn jas gesprongen. (4a)
18 De kinderen spelen in het park. (5g)
19 In onze straat staan aan beide zijden bomen. (4f)
20 Als het koud is, kun je een muts opzetten. (4d)
21 Dirk maakt van zijn hand een vuist. (6b)
22 De wasmachine gebruikt veel stroom. (4f)
23 De jas is van bont gemaakt. (4b)
24 Pedro geeft vanmiddag een feest. (6a)
25 Wij rijden met de auto de grens over. (4e)
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  1 De kinderen fietsen tegen de storm in. (7a)
  2 De ingang is aan de voorkant van de school. (9a)
  3 De rand van het ijzer is scherp. (8a)
  4 Op de grond ligt een laagje sneeuw. (12a)
  5 Stacy pakt een plakje worst van de schaal. (4g)
  6 De postbode belt bij de voordeur aan. (10e)
  7 De kraai vliegt naar haar nest in de boom. (11a)
  8 Een zalm is een vis die roze van kleur is. (7b)
  9 Jelle stopt een euro in zijn spaarpot. (10a)
10 De kinderen zitten aan het begin van de ochtend in een kring. (9a)
11 Leanne gaat het liefst met de fiets naar school. (4g)
12 Gedroogd gras noemen we hooi. (11b)
13 Tyka vindt een schelp op het strand. (8a)
14 Mijn zusje heeft meer dan 39 graden koorts. (10c)
15 De steel van de bezem is gebroken. (7a)
16 Ik luister naar het nieuws op de radio. (12b)
17 De verpleegster doet zalf op de wond. (7b)
18 Je moet straks links afslaan. (9b)
19 Ik droog de inkt met een vloei. (11c)
20 Bij tante Rianne is een baby op komst. (4g)
21 Onze buurman maait het gras. (10d)
22 Met een schroef maakt Erica het plankje vast. (8b)
23 Samantha zet haar stoel op de tafel. (7a)
24 Een vos is een schuw dier. (12c)
25 Mike kleurt de schoorsteen zwart. (7b)
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  1 De auto staat met pech aan de kant van de weg. (13a)
  2 Franka brengt een bezoek aan haar oma. (30a)
  3 Ik doe een schep saus over het vlees. (15a)
  4 Het gesprek duurde meer dan een kwartier. (30b)
  5 Op de mouw van mijn jas zit een vlek. (15d)
  6 Bij die scherpe bocht moet je goed uitkijken. (13b)
  7 Ik heb al een groot bedrag gespaard. (30a)
  8 Als ik thuiskom van school heb ik honger. (29a)
  9 Het sein bij de spoorwegovergang staat op rood. (14a)
10 Ons gezin bestaat uit een vader, een moeder en drie kinderen. (30b)
11 Twee kinderen kiezen elk een partij om te hockeyen. (14b)
12 Erik schaaft met zijn enkel tegen de muur. (29a)
13 De uil pakt de muis met zijn klauw. (15b)
14 Als je geluk hebt, kun je het kaartspel nog winnen. (30b)
15 Een banaan is een vrucht. (13b)
16 De hond volgt trouw zijn baas. (15d)
17 Er hangt een blauw gordijn voor het raam. (14b)
18 Het meisje glijdt van de glijbaan af. (14a)
19 Loodgieter is een beroep. (30a)
20 Als je verdwaalt, ben je de weg kwijt. (14b)
21 Een pauw is een vogel met een mooie staart. (15b)
22 Op het bordje staat: „Pas op, gevaar”. (30b)
23 Aan het einde van de weg moet je rechts afslaan. (14a)
24 Mijn broer is twee jaar ouder dan ik. (15c)
25 Ik loop naar de winkel om bloemkool te halen. (29a)
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  1 Dirk speelt met een slee in de sneeuw. (42a)
  2 Om acht uur gaan de lichten op straat aan. (45b)
  3 Mijn broertje slaapt nog in de wieg. (43c)
  4 Rinske vertelt bijna elke dag een grapje. (43a)
  5 De kapitein gaat aan boord van het schip. (44a)
  6 De geit ligt in het stro in de schuur. (46a)
  7 Diana steekt haar duimpje omhoog. (43b)
  8 Morgen gaan we naar het strand. (45a)
  9 In Zwitserland liggen hoge bergen. (45b)
10 De juf vraagt of Rens daarmee wil ophouden. (42a)
11 Mijn zusje zet de vla op tafel. (46a)
12 De kanarie zit in een kooitje. (43c)
13 Er staat een kaarsje op de taart. (43a)
14 In de haard brandt een vuur. (44a)
15 Suze kan het rijmpje helemaal opzeggen. (43b)
16 Het water in de vijver is helder. (45a)
17 Je mag nu een nieuw woord opschrijven. (46a)
18 De grasmaaier staat in het schuurtje. (43c)
19 Ik sta op de derde tree van de trap. (42a)
20 Uit de wond komt een beetje bloed. (44a)
21 Naast de grote kraam staat nog een kraampje. (43b)
22 In de tuin van onze buren staan veel beelden. (45b)
23 Om het kasteel ligt een gracht. (45a)
24 Femke stopt het briefje in een envelop. (43a)
25 Weet jij welke maand het nu is? (44a)
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  1 Jake smeert boter op zijn brood. (46b)
  2 De vogel heeft een gebroken vleugel. (48a)
  3 De wortels van de boom zitten diep in de grond. (49a)
  4 Stella rekent af aan de kassa. (47a)
  5 Maaike legt haar armband op de wastafel. (44a)
  6 Over het water liggen drie bruggen. (47b)
  7 Morgen krijg ik nieuwe schoenen. (48b)
  8 Mijn oma komt een paar dagen logeren. (46c)
  9 Het wordt buiten al een beetje donker. (48a)
10 Het speelgoed in de winkel is goedkoop. (44a)
11 Aan de muur van de slaapkamer hangen twee spiegels. (49a)
12 Elke acht weken laat ik mijn haar knippen bij de kapper. (47a)
13 Je moet de kleren opbergen in de kast. (46b)
14 Priscilla knoopt de draden aan elkaar. (46c)
15 De spinnen hebben een web gemaakt in de hoek van de kamer. (47b)
16 De meeste kinderen hebben weinig fouten in hun werk. (48b)
17 Er ligt een kleed op de vloer. (44a)
18 Alle blokken liggen verspreid door de kamer. (47b)
19 Het kasteel heeft vier torens. (49a)
20 De kinderen geven een uitvoering op het toneel. (46b)
21 Het kuiken kruipt uit het ei. (48a)
22 Sebastiaan stopt een pruim in zijn mond. (44a)
23 Ik houd het meest van spannende boeken. (48b)
24 In de emmer kan wel tien liter water. (47a)
25 Op de deur zitten grote sloten. (46c)
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  1 Bianca slaagde voor de proef voor het zwemdiploma. (4a)
  2 Na een poosje vertrok mijn nichtje weer. (43a)
  3 Achter het scherm zit je uit de wind. (8a)
  4 Onder de steen kruipt een wormpje. (43b)
  5 In Japan heeft men een keizer. (14a)
  6 Soms gebruik je een zweep om het paard aan te sporen. (7b)
  7 Omdat zij zo klein is, noemen ze haar „vrouwtje”. (43c)
  8 Tot mijn schrik ben ik die som vergeten te maken. (8b)
  9 Het eten van fruit is gezond. (44a)
10 Als ijzer nat wordt, gaat het sneller roesten. (14b)
11 De stam van de boom is wel tien meter lang. (7a)
12 Dat dier lijkt veel op een monster. (45a)
13 Dat grapje is een beetje flauw. (15b)
14 Op vakantie stuur ik kaarten naar al mijn vrienden. (45b)
15 Kaylee doet de lamp uit. (4b)
16 Eet jij wel eens sla? (46a)
17 Door de koude is de waterkraan bevroren. (15c)
18 De rozen staan in bloei. (11c)
19 De soldaten zijn op zoek naar de vijand. (44a)
20 De kleuter roept om zijn moeder. (29a)
21 Welke arts heeft in het weekend dienst? (4g)
22 Op mijn bed ligt maar één deken. (46b)
23 Dat gebouw wordt volgende week gesloopt. (15d)
24 Aan de kust waait het meestal harder dan op het land. (4c)
25 De politie neemt het mes in beslag. (30a)
26 Vanaf de toren heb je een fraai uitzicht. (11a)
27 Mijn vader zaagt de balk in twee stukken. (5b)
28 Wij halen bruine broden bij de bakker. (46c)
29 Met een sprong kom ik op de grond terecht. (9a)
30 Er ligt een stuk vlees op mijn bord. (6b)
31 Het stukje taart smaakt lekker. (47a)
32 Als je niet netjes werkt, moet je het werk opnieuw maken. (12b)
33 In de jas zit een nieuwe rits. (4d)
34 Mijn grootvader werkt graag in de tuin. (46b)
35 Welk getal komt er na twintig? (30b)
36 Het kind is dankbaar voor de geboden hulp. (9b)
37 Een keer in de maand gaan we naar de film. (6a)
38 We gaan met onze steppen naar school. (47b)
39 Opa vertelt altijd over vroeger. (48a)
40 Handbal vind ik een leuke sport. (4e)
41 Heb je je vriendje alweer aan de lijn? (10b)
42 In de wei loopt in de zomer vee. (42a)
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43 In mijn bloes zitten scheuren. (48b)
44 De kinderen maken een sneeuwpop. (12a)
45 Die struik in de tuin staat in bloei. (4f)
46 De vissers gooien hun netten in het water. (49a)
47 Anna verbergt zich achter de boom. (13b)
48 Dit voorjaar was het nog lang koud. (10c)
49 Bij een slager kun je vlees kopen. (46b)
50 In de zomer is het lekker warm door de zon. (5h)
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