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STAAL SPELLING | VERVOLG SPELLINGSONDERWIJS VANAF 11 MEI | GROEP 3 T/M 8 
 
 
Na weken onderwijs op afstand komen de kinderen na de meivakantie weer (deels) naar school. 
Voor Staal Spelling adviseren we het volgende voor de periode van de 11 mei tot het einde van het 
schooljaar: 
 
Start rustig op 
Het is voor de kinderen belangrijk de vertrouwde draad en structuur weer op te pakken. Besteed de 
eerste week dan ook vooral aan herhalen. Gebruik hiervoor lessen uit een blok dat al aangeboden 
was. 
Inventariseer welke categorieën extra aandacht nodig hebben. Dit kun je doen bij de oefendictees 
met behulp van de registratiebladen van Staal (zie bijlage registratiebladen). 
 
Pak na de eerste week de draad weer op waar je gebleven was voor de sluiting van de scholen. 
Opmerkingen hierbij: 

- Laat week 4 van elk blok vervallen om ruimte te maken voor de weken met instructie. Week 
4 bevat geen nieuwe stof, dus voor deze bijzondere periode is het niet erg om deze 
‘tussenweek’ even over te slaan. 

- Ga verder niet versnellen om het programma af te krijgen. Het is belangrijk dat de 
categorieën die nieuw aangeleerd worden de benodigde aandacht krijgen. 

- Neem gewoon de toetsen af om te blijven signaleren hoe het gaat. 
- Het is niet erg als het jaarprogramma niet af komt. In het nieuwe schooljaar kun je bij de 

herhaling in de eerste blokken extra tijd inbouwen, zodat de nog niet aangeboden 
categorieën alsnog de benodigde instructie krijgen (zie programma start schooljaar 2020-
2021). 

- Het aanbod van blok 9 en 10 is volledig herhaling, dus deze blokken kun je dit jaar en volgend 
jaar achterwege laten. Dat geeft wat ruimte in de jaarplanning. 

 
Neem voor de eerste blokken van volgend schooljaar meer tijd 
Inventariseer aan het einde van het schooljaar aan welke lessen je nog niet bent toegekomen.  
Welke categorieën zijn nog niet bij de instructie aan bod gekomen? Geef deze categorieën door aan 
de leerkracht die de groep volgend jaar heeft. Hij/zij kan de categorieën dan inplannen bij de 
herhaling van blok 1 en 2 (zie programma start schooljaar 2020-2021). 
 
In blok 1 en 2 worden de categorieën uit voorgaande jaren herhaald. Als je tijdens deze blokken wat 
extra weken inplant, dan kun je die tijd benutten voor de instructie van de misgelopen categorieën. 
In het programma start schooljaar 2020-2021 staat precies welke lessen je hiervoor kunt inzetten. 
 
Ter geruststelling, voor die extra weken is genoeg ruimte in het jaarprogramma, omdat je blok 9 en 
10 kunt laten vervallen. Voor blok 1 t/m 8 heb je normaal gesproken 32 weken nodig. Een schooljaar 
duurt gemiddeld 40 weken, dus er is extra ruimte van ongeveer 8 weken. Als je in die weken 
aandacht besteedt aan de extra lessen bij blok 1 en 2, dan zijn er nog voldoende uitloopweken over 
voor andere zaken, zoals projecten, feestdagen, enz. 
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Overdracht misgelopen categorieën | groep 3 
 
Beste Collega, 
 
Onderstaande categorieën zijn dit schooljaar nog niet aan bod gekomen bij de instructie. 
Deze kun je inplannen bij de start van volgend schooljaar. 
Zie hiervoor het programma start schooljaar 2020-2021 voor groep 4.   
 
In groep 3 hebben we onderstaande categorieën/doelen misgelopen: 
kruis aan wat van toepassing is 
 
uit blok 8: 
0 zingwoord 
0 luchtwoord 
uit blok 9: 
0 plankwoord 
0 eer-oor-eur-woord 
uit blok 10: 
0 aai-ooi-oei-woord 
0 eeuw-ieuw-woord 
 
 
Veel succes in het nieuwe schooljaar! 
 
 
Groeten van je collega van groep 3  
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Overdracht misgelopen categorieën | groep 4 
 
Beste Collega, 
 
Onderstaande categorieën zijn dit schooljaar nog niet aan bod gekomen bij de instructie. 
Deze kun je inplannen tijdens de herhaling in blok 1 en 2 van volgend schooljaar. 
Zie hiervoor het programma start schooljaar 2020-2021 voor groep 5.   
 
In groep 4 hebben we onderstaande categorieën/doelen misgelopen: 
kruis aan wat van toepassing is 
 
uit blok 6: 
0 een woord met twee categorieën 
0 au-plaat uitbreiding (astronaut, augurk, augustus, auto, automaat, klautert, restaurant, 

wenkbrauw, applaus, auteur, benauwd, fauna, nauwelijks, pauze) 
0 een woord met klankgroep en andere categorie 
0 klankgroepenwoord met een lange klank aan het eind 
0 grammatica: lidwoord en zelfstandig naamwoord 
uit blok 7: 
0 een woord met drie categorieën 
0 woord met -eren, -enen, -elen 
0 klankgroepenwoord met eer-oor-eur 
0 klankgroepenwoord met twee klankgroepen 
0 grammatica: enkelvoud, meervoud 
uit blok 8: 
0 klankgroepenwoord van de a-lijst 
0 vraagteken 
 
 
Veel succes in het nieuwe schooljaar! 
 
 
Groeten van je collega van groep 4  
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Overdracht misgelopen categorieën | groep 5 
 
Beste Collega, 
 
Onderstaande categorieën zijn dit schooljaar nog niet aan bod gekomen bij de instructie. 
Deze kun je inplannen tijdens de herhaling in blok 1 en 2 van volgend schooljaar. 
Zie hiervoor het programma start schooljaar 2020-2021 voor groep 6.   
 
In groep 5 hebben we onderstaande categorieën/doelen misgelopen: 
kruis aan wat van toepassing is 
 
uit blok 6: 
0 werkwoorden: herkennen voltooide tijd 
0 een woord met vier categorieën 
0 uitbreiding luchtwoord van het versje 
0 politiewoord (17) 
0 grammatica: hulpwerkwoord en voltooid deelwoord 
uit blok 7: 
0 colawoord (18) 
0 uitbreiding achtervoegsel met -ige, -lijke 
0 grondwoord + te/ste 
0 grammatica: dubbele punt, aanhalingstekens, uitroepteken 
uit blok 8: 
0 net als voorvoegsel (me-, te-, pre-, ske-) 
0 tropisch-woord (19) 
0 woord van het gids-rijtje 
0 grammatica: voorzetsel 
 
 
Veel succes in het nieuwe schooljaar! 
 
 
Groeten van je collega van groep 5  
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Overdracht misgelopen categorieën | groep 6 
 
Beste Collega, 
 
Onderstaande categorieën zijn dit schooljaar nog niet aan bod gekomen bij de instructie. 
Deze kun je inplannen tijdens de herhaling in blok 1 van volgend schooljaar. 
Zie hiervoor het programma start schooljaar 2020-2021 voor groep 7.   
 
In groep 6 hebben we onderstaande categorieën/doelen misgelopen: 
kruis aan wat van toepassing is 
 
uit blok 6: 
0 uitbreiding kilowoord met -ieel, -iaal 
0 routewoord (25) 
0 grammatica: komma (bij opsommingen en voor/achter een naam) 
uit blok 7: 
0 uitbreiden klankgroepenwoord met -ueel, -eaal 
0 garagewoord (26) 
0 uitbreiden kilowoord (-ion) 
0 grammatica: telwoord 
uit blok 8: 
0 lollywoord (27) 
0 tremawoord (28) 
0 uitbreiding komma-s bij bezit (Anna’s) 
0 uitbreiding komma-s-meervoud (y en i: lolly’s, kiwi’s) 
0 grammatica: rangtelwoord 
 
 
Veel succes in het nieuwe schooljaar! 
 
 
Groeten van je collega van groep 6  
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Overdracht misgelopen categorieën | groep 7 
 
Beste Collega, 
 
Onderstaande categorieën zijn dit schooljaar nog niet aan bod gekomen bij de instructie. 
Deze kun je inplannen tijdens de herhaling in blok 1 en 2 van volgend schooljaar. 
Zie hiervoor het programma start schooljaar 2020-2021 voor groep 8.   
 
In groep 7 hebben we onderstaande categorieën/doelen misgelopen: 
kruis aan wat van toepassing is 
 
uit blok 6: 
0 trottoirwoord (31) 
0 tussen-e (32) 
0 werkwoorden: verleden- en volt. tijd van klankvaste werkwoorden met x (faxte-gefaxt) 
0 grammatica: persoonlijk voornaamwoord 
uit blok 7: 
0 trema meervoud (33) 
0 werkwoorden: lastige werkwoorden (vindt je moeder) 
0 werkwoorden: gebiedende wijs 
0 grammatica: bezittelijk voornaamwoord 
uit blok 8: 
0 Latijns voorvoegsel (34) 
0 werkwoorden: lastige werkwoorden (heb ervaren, heb ontmoet) 
 
 
Veel succes in het nieuwe schooljaar! 
 
 
Groeten van je collega van groep 7 
 


