
© Op zoek naar letters 

oefenkaarten niet door klank bepaalde categorieën - serie 2 

 

 

 

NK28 

 

wel of niet een tussen-s 
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NK28 -197 

A 
 

 

de bruidstaart 

de zwaluwstaart  

de raadpensionaris (= in de 17e en 18e 

eeuw de landsadvocaat van Holland en Zeeland) 

de houdbaarheidsdatum 

druppelsgewijs 

het metselaarsgereedschap 

het personeelsuitje 

het ezelsveulen 
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NK28 -197 

B 
 

 

de verkiezingsuitslag 

de staatssecretaris 

de kwaliteitscontrole 

                  het ooievaarsnest  

        benijdenswaardig 

het chauffeurscafé 

het scheidsrechtersfluitje 

de verjaardagstaart 
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NK28 -198 

A 
 

 

de ontstekingsremmer  
(= medicijn tegen een ontsteking) 

de nieuwjaarsdag 

de werknemersstaking 

de bedrijfsschool (= opleiding  
die door een bedrijf zelf wordt verzorgd 

de Stationsstraat 

het kunstenaarscentrum 

de portiersloge 

het identiteitsbewijs 
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NK28 -198 

B 
 

 

het verjaardagsfeestje 

de oudejaarsavond 

de elektriciteitsstoring 

bedrijfszeker (= zonder storingen) 

de persoonsvorm 

                  het slagersschort 

                       de onweersbui  

verwachtingsvol 
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NK28 -199 

A 
 

de verstandskies (= achterste kies) 

het schilderatelier  
(= ruimte waar je een  
schilderij kunt maken) 

de wasstraat  
(= plek waar je auto  
wordt gewassen) 

de watersnoodramp van 1953  
(= overstroming in Zeeland)  

jongensachtig 

het meningsverschil  
(= als je het niet met elkaar eens bent) 

de zusterschool (= andere school 
waarmee je eigen school samenwerkt) 

de twee kransslagaders   

(= aders die je hartspier van bloed  
voorzien) 
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NK28 -199 

B 
 

 

de Sint Janstraat 

er heerst waternood  
(= gebrek aan water) 

het schildersatelier  
(= werkplaats van huisschilders)  

meisjesachtig 

de dorpskern (= centrum van het dorp) 

lezenswaardig 

de teamsport 

het kansspel  
(= spel waarmee je iets kunt winnen door loting) 


