
1 Dictee-etiquette:

• zet je gsm uit;
• niet spieken;
• vergeet niet om je naam op het blad te noteren.

2 Als norm gebruiken we de spelling van de Woordenlijst Nederlandse Taal (het ‘Groene 
Boekje’, digitale versie, inclusief de Leidraad) en van het Groot woordenboek van de 
Nederlandse taal (de ‘Dikke Van Dale’, digitale abonnementsversie). Indien meerdere 
spellingvormen voorkomen, worden die allemaal aanvaard.

3 Tenzij anders vermeld, schrijf je cijfers (twee), getallen (vierenveertig) en namen van 
symbolen (pi, euro) voluit, met uitzondering van woorden die standaard als een 
afkorting of formule worden geschreven (mp3, CO2), datums (31 januari 2023) en 
volgnummers achter de namen van pausen en machthebbers (Lodewijk XIV).

4 Breek geen woorden af als je aan het einde van een regel komt. Schrijf het woord 
op de volgende regel zodat er geen twijfel is of je een koppelteken gebruikt of een 
afbreekteken (dicteeavond, niet dictee- op het einde van een regel en avond op de 
volgende).

5 Schrijf duidelijk. Twijfelgevallen worden altijd in je nadeel uitgelegd. Streep een 
geschreven woord indien nodig door en schrijf het in zijn geheel opnieuw.

6 Het is verplicht de schrijfwijze te hanteren zoals ze in de hierboven vermelde 
naslagwerken voorkomt. Extra koppeltekens voor de leesbaarheid, niet-voorgelezen 
varianten, niet-voorgelezen afkortingen en zo meer worden niet aanvaard.

7 Daarnaast worden als fout gerekend:

• spelfouten;
• het onjuiste gebruik van koppeltekens of het ontbreken daarvan;
• het niet op de juiste manier vormen van samenstellingen, meervouden, 

verkleinvormen en vervoegingen;
• fouten tegen het gebruik van diakritische tekens (trema’s, accenten, et cetera);
• het gebruik van hoofdletters als het kleine letters moeten zijn en omgekeerd.

8 Per woord (nochtans) of woordgroep (Jan met de pet) wordt maximaal één fout 
gerekend.

9 Leestekens (punten, komma’s, aanhalingstekens ...) tellen niet mee in de beoordeling.

10 De jury neemt alle nodige beslissingen in eer en geweten. Hiertegen is geen beroep 
mogelijk.
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