
REEKS 300 
6de leerjaar: Oefendictee 1    

antieke 
christendom 
aangenaam 
bloeden 
bedragen 
enorme 
achterover 
avonturen 
waarmee 
koperen 
driftige 
oneidig 
begrijpelijk 
feestelijk 
adressen 
bereiken 
krijsen 
besluiten 
baai 
bloeitijd 



REEKS 301 
6de leerjaar: Oefendictee 2    

tornooi 
benieuwd 
schouwburg 
automaten 
kraaien 
geslacht 
aardse 
akkoord 
afdeling 
bangerik 
bedanken 
debatten 
kettinkje 
ribbe 
betonnen 
nummeren 
inkoopprijs 
engel 
bedrijf 
grondig 



REEKS 302 
6de leerjaar: Oefendictee 3    

antiek 
bundel 
eenzaam 
chaos 
drama 
bespreking 
fotograaf 
formule 
zilveren 
akelige 
eenentwintig 
afzonderlijke 
feitelijk 
agenten 
bescheiden 
dozijn 
fluisteren 
moeilijkheden 
Middeleeuwen 
toeschouwers 



REEKS 303 
6de leerjaar: Oefendictee 4    

autootjes 
luieren 
klachten 
bedr6de leerjaar: Oefd 
miljard 
bedoelingen 
janken 
apparaten 
bezetting 
grotten 
uitdrukking 
stempellokaal 
branden 
vermoorden 
genieten 
eenzame 
geboren 
fluisteren 
beestachtig 
nodige 



REEKS 304 
6de leerjaar: Oefendictee 5    

horizontaal 
minimum 
sigaren 
voetbalstadion 
socialistische 
biologisch 
vuiligheid 
benefietactie 
provincie 
clubs 
concentratie 
team 
postzegels 
theater 
risico's 
vonnissen 
vluchten 
tentoonstelling 
hoofdstad 
talent 



REEKS 305 
6de leerjaar: Oefendictee 6    

uniformen 
sirene 
proficiat 
nationale 
historische 
zekerheid 
paasvakantie 
centrale 
collecties 
directrice 
toilet 
eenenzeventig 
thema 
's morgens 
beslissingen 
vruchtbaar 
vonk 
toepassingen 
standaard 
apart 



REEKS 306 
6de leerjaar: Oefendictee 7    

aquarium 
quotiënt 
fax 
luxe 
examen 
zeventig 
eenenveertig 
vrachtauto's 
secretaris 
recreatie 
tropisch 
traditionele 
liberaal 
organiseren 
kritiek 
kunstenaar 
verbranden 
machtige 
noordelijke 
heldendaad 



REEKS 307 
6de leerjaar: Oefendictee 8    

industrieel 
ingenieur 
kampioen 
baby 
hobby 
pony 
excuus 
export 
explosie 
contracten 
creatieve 
inclusief 
logisch 
chemische 
diner 
sigaretten 
vierenzeventig 
protesten 
museum 
weekeinde 



REEKS 308 
6de leerjaar: Oefendictee 9    

clown 
accent 
succes 
exemplaren 
faxen 
systeem 
type 
industriële 
taxi's 
vijfduizend 
zevenenzestig 
medewerking 
tamelijk 
kanonnen 
uitgebreid 
vergelijking 
volwassenen 
kandidaten 
concurrentie 
spookachtig 



REEKS 309 
6de leerjaar: Oefendictee 10    

bagage 
horloge 
beige 
maximum 
officieel 
pony's 
zesenvijftig 
steeds 
reclame 
relatie 
universiteit 
eenzaamheid 
muzikale 
ontwikkelingen 
portretten 
vriendschap 
vreemdeling 
wonderlijk 
vijanden 
programma 



REEKS 310 
6de leerjaar: Oefendictee 11    

affiche 
chef 
chocola 
etalage 
faxapparaat 
hygiëne 
commissaris 
tweeënzeventig 
apotheek 
fonds 
inspecteur 
vruchtbare 
tapijten 
propaganda 
voornamelijk 
wanhopig 
natuurbehoud 
insect 
stakingen 
toerisme 



REEKS 311 
6de leerjaar: Oefendictee 12    

junior 
jury 
journaal 
officiële 
enthousiaste 
detective 
politieagenten 
expeditie 
negatieve 
opleiding 
publieke 
seizoenen 
willekeurig 
noodzakelijke 
lidmaatschap 
democratische 
toeristen 
humeur 
tabak 
oppassen 



REEKS 312 
6de leerjaar: Oefendictee 13    

collega 
concreet 
hectare 
locomotief 
kliniek 
prima 
positie 
cel 
citroen 
comités 
dialogen 
overzicht 
rijbewijs 
industrieterrein 
republiek 
koninklijk 
huidige 
volledige 
ingewikkeld 
bewondering 



REEKS 313 
6de leerjaar: Oefendictee 14    

politie 
vakantie 
definitie 
emoties 
centimeter 
concrete 
congres 
culturele 
speciale 
bioscopen 
import 
ogenblikkelijk 
mannelijk 
krachtige 
gevangene 
landschap 
lossen 
kapitein 
diamanten 
ontspanning 



REEKS 314 
6de leerjaar: Oefendictee 15    

eenheid 
gezondheid 
majesteit 
realiteit 
agglomeratie 
generatie 
elektriciteit 
stadium 
provinciale 
januari 
controle 
crisis 
economie 
document 
verbazen 
personage 
neiging 
rijkdom 
uitrusten 
smerig 



REEKS 315 
6de leerjaar: Oefendictee 16    

chauffeurs 
enigszins 
geenszins 
individuele 
taxi 
skiër 
ideeën 
encyclopedie 
bureaus 
baby's 
methoden 
cafeetje 
gelegenheid 
praktische 
februari 
principe 
teleurstelling 
toevallige 
uiterlijk 
besprekingen  


