Blok 1, les 1

Blok 1, les 5

Blok 1, les 9

Blok 2, les 1

Blok 2, les 5

Blok 2, les 9

de pincet
de safari’s
de bioscoop
de lucifer
de luchtfoto’s
de paraplu’s
de provincie
de advocaat
de discussie
de heli’s
de programma’s
de poli’s

verbeeldde
zweefde
tuurde
huppelde
schreeuwde
hoorde,
fladderde,
slaakte
zoefden
staarden
lachte
reageerden
pikte
ontwaakte
tikte
uitbreidingswoorden
accepteren
combineren
aarzelen
stuiten
hechten
beduiden
schetsen
verplichten
beschermen
ontzetten
zuiveren
heersen

de activiteit
de traditie
de eeuwigheid
de competitie
de emigratie
de muzikaliteit
de sportiviteit
de gezelligheid
de variatie
de elektriciteit
de voorzichtigheid
de aanwezigheid

ga je
neem je
hoor je
vind je
spring je
rijd je
vergeet je
verbrand je
stop je, denk je
antwoord je

de chocolade
de chimpansee
chagrijnig
de lunch
chic
de chauffeur,
charmante
de chef
de chips
de champignons
de chirurg
de broche

werk door
beurde op
zingen mee
hang op
vulde in
staat stil
beeldden uit
bereidt voor

uitbreidingswoorden
de rottigheid
de politiek
de bezigheid
de kantine
de beroemdheid
de pilaar
de anonimiteit
de administratie
de capaciteit
de generatie
de brutaliteit
de relatie

uitbreidingswoorden
aarzelen
geeuwen
bedoelen
hechten
benutten
laden
bloeden
menen
schaden
schetsen
verdienen
waarschuwen

uitbreidingswoorden
de architect
de chilisaus
chanteren
de charmeur
lunchen
de chocopasta
de Chinees
de machinist
de ketchup
de brochure

uitbreidingswoorden
aanraken
losmaken
aanstoten
meespelen
afhalen
napraten
doormaken
neerleggen
omdraaien
overladen
uitademen
wegzetten

uitbreidingswoorden
perfect
de pagina’s
de catalogus
de piano’s
de conclusie
de zebra’s
de cabine
de camera’s
de elektriciteit
de risico’s
de directrice
de bikini’s

Blok 3, les 1

Blok 3, les 5

Blok 3, les 9

Blok 4, les 1

Blok 4, les 5

Blok 4, les 9

Nederland
Jasper
Nieuwsdag
Paul
Spanje
Zeeuwse
Spaanse
Oranje,
Pasen
Kerstmis
Koninginnedag
de Noordzee

hebben
zijn
kunnen
willen
mogen
zullen

de thermometer
Thomas
Liesbeth
de bibliotheek
het thema
thuis
de apotheek
de methode
de leestherapie
de thee
de thermoskan
de theorie

hap
wandelden
verwijdert
besteedde
schaatste
beloont
kleed om,
verwachtte

de route
de blouse
de bouillon
de douche
de coureurs
het retourtje,
het niveau
de routine
de journalist
het journaal
het cadeau
het bureau

was
bewoog
gleed
sloop,
scheen
zag
verdween
kwam
klonk
kromp,
riep
viel
keek
verscheen

de stethoscoop
katholiek
de theedoos
de marathonloper
de discotheek
de theaterkrant
de orthodontist
het theeservies
de therapeut
authentiek
de thuiskomst
de theeplantage

gehoorzamen
bekennen
gewennen
bevrijden
afschaffen
samenvatten
verbieden
verheugen
opvoeden
verkleinen
bekeuren
uitrusten

het rekenniveau
gourmetten
het kaasplateau
de coupon
de courgette
de journalist
het modellenbureau
de goulashsoep
het douchegordijn
de patrouille
de gouverneur
het hoofdbureau

bieden
heffen
drijven
hijsen
dwingen
knijpen
gelden
vragen
genezen
werpen
schelden
smelten

uitbreidingswoorden
hond Taksi
de Portugese taal
kerstfeest
tante Mirjam
Pinksteren
Bevrijdingsdag
de Maas
Rembrandt van Rijn
Suikerfeest
Esdoornlaan
Portugal
de Tweede
Wereldoorlog

Blok 5, les 1

Blok 5, les 5

Blok 5, les 9

Blok 6, les 1

Blok 6, les 5

Blok 6, les 9

telefonisch
tropisch
praktisch
theoretisch
logisch
fantastisch,
technisch
kritisch
optimistisch
chaotisch
magische
Atlantische
uitbreidingswoorden
Arabisch
elastisch
Russisch
tragisch
ritmisch
humoristisch
democratisch
acrobatisch
academisch
idealistisch
magnetisch
islamitisch

kwamen
verbond
viel
ontbeten
kocht
vergat
vond
hees

de ideeën
de koloniën
de poriën
meer tweeën
de industrieën
de harmonieën
de bacteriën
de zeeën
de reeën
de melodieën
de moskeeën
de kopieën

schaam me
bemoeiden zich
ergeren ons
wijdde zich
herinnerden zich
verschuilt zich
verslikte me
vergist je

het café
de canapé
de peignoir
de premier
de bouillon
de biscuit,
het toilet
populair
het restaurant
het diner
de loge
de saté

combineert
stimuleerden
voedt op
profiteerde
richtte in,
verdwenen
vloog
verzonnen
bereidt zich voor
zwoer
opent
staken

bederven
breken
beginnen
genieten
ruiken
verkrijgen
wegen
dragen
buigen
dwingen
zwijgen
vergeten

de analogieën
de calorieën
de antipathieën
de weeën
de biografieën
de braderieën
de therapieën
de chemicaliën
de allergieën
de evangeliën
de democratieën
de leliën

zich verhullen
zich verslapen
zich wassen
zich ontwikkelen
zich scheren
zich wijden aan
zich snijden
zich verkleden
zich afvragen
zich voorstellen
zich voelen
zich
vermenigvuldigen

de paté ordinair
de polonaise
de patrouille
de soufflé
de portefeuille
het comité
de cabaretier
de brancard
de miljonair
de taugé
het repertoire

aanmelden
bergen
emigreren
beledigen
irriteren
vertragen
inzetten
getuigen
overlijden
aftreden
africhten
stuiten

Blok 7, les 1

Blok 7, les 5

Blok 7, les 9

Blok 8, les 1

Blok 8, les 5

Blok 8, les 9

de teamsport
goalball
interview
de handicap
de blocnote
de club,
de tandems
racen
de band
de teamgenoten
scoort
de computer
uitbreidingswoorden
de camper
de manager
de cape
leasen
checken
het racket
de bungalow
de snack
fulltime
de trainer
joggen
de sticker

geslapen
gegeten
gesmuld
gespeeld
gegriezeld
verstopt
gepakt,
gevonden
opgetreden
gedanst
gezongen
meegemaakt

het kettinkje
het laatje
het omaatje
het glaasje
het chocolaatje
het dienblaadje
het sluitinkje
het ballerinaatje
de gaatjes
het fotootje
het parapluutje
het scheidinkje

gedanst
verbaasd
geblaft
gebluft
beleefd
geschorst
aangeleverd
verhuisd

de taxi
het aquarium
exclusieve
de expositie
de aquarellen
luxe,
de maximumsnelheid
quasi
extreem
de saxofoon
de boxen
expres

geloofd
gebeurd
veranderd
beklad
beloofd
verschoond
zich verkleed
herkend

knijpen
besteden
drijven
lokken
boeien
glimmen
schokken
dreunen
uiten
profiteren
wekken
stempelen

het colaatje
het dagmenuutje
het kladblaadje
het zoutvaatje
het kneuzinkje
het verfrissinkje
het radiootje
het campinkje
het villaatje
het leuninkje
het bospaadje
het kimonootje

afwijzen
bevriezen
beargumenteren
vertalen
combineren
knipogen
duizelen
stunten
uitdeuken
verdoven
wrijven
verzanden

adequaat
de expressie
de attaque
de claxon
de quiche
exporteren
de antiquair
de taxicentrale
de quad
taxeren
qua
relaxen

beantwoorden
ontwikkelen
onthullen
overtuigen
bepalen
verminderen
erkennen
verouderen
getuigen
verzorgen
onderhandelen
voltooien

