
Heb je DifiFlits aangeschaft en wil je zelf de volgorde van de te 

oefenen woorden bepalen? Gebruik dan dit document. 

 

Zelf de woordvolgorde bepalen in DigiFlits  

Wil je de woordvolgorde veranderen?  Dan kun je binnen PowerPoint schakelen 

zonder steeds naar de inhoudsopgave te gaan. Je hoeft alleen maar het 

woordnummer maal 4 te doen. 

Werkwijze vanuit de 3e dia  

 
        voorbeeld van de 3e dia uit DigiFlits Pakket B 

 Zoek in de inhoudsopgave (dia 3)  de woorden op die je wilt tonen 

 Noteer het nummer dat er onder staat 

 Vermenigvuldig dat nummer met 4 (of gebruik het  onderstaande  snelmenu). 

 Noteer die nummers op een lijstje 

 Tik het nummer in 

 Druk op ENTER 

Wil je bijvoorbeeld in DigiFlits B de woorden bij, geel, blij? Dan tik je in:  44, ENTER. Daarna 120 

ENTER. Daarna 88 ENTER. 



Snelmenu voor Digiflits-pakketten 

© 2016, Lezen Moet Je Doen 

 Start de PowerPoint 

 Zoek in de lijst bij het woord het juiste getal. 

 Tik het getal in. 

 Druk op ENTER. 

Digi A Digi B Digi B Digi D Intikken: 

aap oog ik zit  deur 4 

eet oor ik loop  deuk 8 

oom aar ik lig  leuk 12 

ijs au ik lees  reus 16 

eep kijk ik rij  neus 20 

mee teen ik ren kleur 24 

aat knie ik tel  duur 28 

aal koe ik win  puur 32 

ui bij ik jaag vuur 36 

uit poes ik eet  juf 40 

uil beer ik moet  duif 44 

lui peer ik mag  vis 48 

luis mier ik kan  big 52 

muis boer ik zie  bok 56 

muil boek ik zeg  geit 60 

meel boom ik leef  lam 64 

mees kaal ik gil  pauw 68 

lees piek ik huil  nacht 72 

meet niet ik zoek  lacht 76 

tuit eens ik weeg  zacht 80 

poot rij ik leer  licht 84 

paal blij ik koop  dicht 88 

pijp boos ik woon  zucht 92 



pijl naar ik wijs  slecht 96 

lijm laag ik roep  schuin 100 

slee kies ik pak  schaal 104 

sleep kaak ik kijk  schoen 108 

slaap koek ik geef  schuur 112 

sloop soep ik wil  schat 116 

steel geel ik wieg  scheef 120 

spuit groen ik ruik  schip 124 

pluim paars ik help  schaap 128 

lijst kaars ik boks  fout 132 

spijt   bloem ik snij  stout 136 

ijs trui ik glij  meeuw 140 

aap traag ik snoep  leeuw 144 

aat traan ik smul  blauw 148 

aal kraan ik slof  nieuw 152 

ijs kruik ik fiets  jurk 156 

paal broek ik zwem  vest 160 

maal snoep ik fluit  brief 164 

laat pruim ik praat  stuur 168 

slaap groot ik klap  fiets 172 

staat graag ik turn  fluit 176 

spijt griep ik klim  fruit 180 

lijst stier ik speel  druif 184 

spleet stijl ik braak  tros 188 

  spook ik hark  prei 192 

  kaas ik kniel  trein 196 

  
saus ik smeek  klein 

200 

  kaassaus ik spaar  brein 204 

  boot ik krijg  bank 208 



  stoomboot ik poets  pink 212 

  
pijn ik spreek  vink 

216 

  keelpijn ik kruip  flink 220 

  kiespijn ik slaap  dank 224 

  buikpijn ik spuit  ik denk 228 

  kookboek ik trek  hij zinkt 232 

  glijbaan ik stomp  slak 236 

  klaar ik streel  stier 240 

    ik blijf  spin 244 

    ik hang  rups 248 

    ik stop  vlieg 252 

      
 vliegtuig 

256 

 

 


