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Vlekkeloos Nederlands voor het vmbo Taalniveau 2F

Vmbo/mavo en mbo niveau 1 en 2
1e druk, steunkleur, 240 blz., ISBN 9789077018217 €	18,95 

Voor Taalniveau 2F moeten leerlingen teksten in redelijk verzorgd Nederlands kunnen schrijven. 
Dit boek bevat zes hoofdstukken: spelling werkwoordsvormen, spelling algemeen, interpunctie, 
zinsbouw/stijl, grammatica woordsoorten en grammatica zinsdelen. In alle hoofdstukken staan 
ruim voldoende oefeningen om de leerlingen qua taalverzorging op het gewenste niveau te krijgen. 
De antwoorden van de oefeningen zijn in dit boek opgenomen.

NB Dit boek heeft veel overlap met Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B1.

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing A2 Taalniveau 1F en 2F*

Vmbo/mavo en mbo niveau 1 en 2
4e druk, steunkleur, 240 blz., ISBN 9789077018569  €	18,50 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing A2*  €		7,50

Voor Taalniveau 1F/2F moeten leerlingen teksten in redelijk verzorgd Nederlands kunnen schrijven. 
Dit boek bevat zes hoofdstukken: spelling werkwoordsvormen, spelling algemeen, interpunctie, 
zinsbouw/stijl, grammatica woordsoorten en grammatica zinsdelen. In alle hoofdstukken staan  
ruim voldoende oefeningen om de leerlingen qua taalverzorging op het gewenste niveau te krijgen.

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B1 Taalniveau 2F*

Vmbo, mavo, onderbouw havo/vwo en mbo niveau 2, 3 en 4 (1e jaar)
9e druk, steunkleur, 256 blz.,  ISBN 9789077018590 €	18,50 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing B1*  €		7,50 

Voor Taalniveau 2F moeten leerlingen teksten in goed verzorgd Nederlands kunnen schrijven.  
Dit boek bevat alle belangrijke spelling-, stijl-, interpunctie- en grammaticaregels.  
Zes hoofdstukken met theorie, oefeningen en antwoorden.
De oefeningen hebben een a- en b-versie. De antwoorden van de a-oefeningen staan in een apart 
antwoordenboek. De antwoorden van de b-oefeningen (zelfstudie) zijn in het boek zelf opgenomen.

Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B2 Taalniveau 3F en 4F*

Midden- en bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 3 en 4
12e herziene druk, steunkleur, 240 blz.  ISBN 9789077018248 €	18,50 
Vlekkeloos Nederlands, Antwoordenboek Taalbeheersing B2*  €		7,50

Voor Taalniveau 3F moeten leerlingen teksten in goed verzorgd Nederlands kunnen schrijven.  
Dit boek bevat alle belangrijke spelling-, stijl-, interpunctie- en grammaticaregels.  
Zes hoofdstukken met theorie, oefeningen en antwoorden.
De oefeningen hebben een a- en b-versie. De antwoorden van de a-oefeningen staan in een apart 
antwoordenboek. De antwoorden van de b-oefeningen (zelfstudie) zijn in het boek zelf opgenomen.

Vlekkeloos Nederlands voor het mbo Taalniveau 3F en 4F

Midden- en bovenbouw havo/vwo en mbo niveau 3 en 4
2e druk, steunkleur, 215 blz., ISBN 9789077018224 € 18,95

Voor Taalniveau 3F en 4F moeten leerlingen/studenten in goed verzorgd Nederlands kunnen 
schrijven. Om dat zelfstandig te leren en te oefenen is het boek Vlekkeloos Nederlands voor het 
mbo samengesteld. In dit boek staan vrijwel alle spelling-, stijl-, interpunctie- en grammaticaregels 
in zes overzichtelijke hoofdstukken beschreven. Ieder hoofdstuk bestaat uit theorie, oefeningen en 
alle antwoorden.  
NB Dit boek heeft veel overlap met Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B2.
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Vlekkeloos Nederlands, Spelling en stijl compleet Taalniveau 4F

Bovenbouw havo/vwo en hbo (voorbereiding op hbo-taaltoetsen, pabotaaltoetsen)
12e gewijzigde druk, steunkleur, 224 blz., ISBN 9789077018583 € 18,95

Om (aankomend) hbo-studenten op het gewenste Taalniveau te krijgen is het boek Vlekkeloos 
Nederlands, Spelling en stijl compleet samengesteld. De combinatie theorie, oefenstof en 
antwoorden blijkt in de praktijk heel efficiënt te zijn. Het is bovendien een bijzonder praktisch 
naslagwerk. In de 12e druk uitgebreid met een bijlage over het zoeken en benoemen van bijzinnen.
Zes hoofdstukken: spelling werkwoordsvormen, spelling algemeen, interpunctie, zinsbouw/stijl, 
grammatica woordsoorten en grammatica zinsdelen. Alle hoofdstukken bestaan uit theorie, testen 
en alle antwoorden van de testen.

Vlekkeloos Nederlands voor iedereen Taalniveau 4F

9e gewijzigde druk, steunkleur, 224 blz., ISBN 9789077018750 €	18,95

Dit boek is qua inhoud hetzelfde als Vlekkeloos Nederlands Spelling en stijl compleet. 

Overige titels

naslagwerk
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Goedgebekt              voor het ontwikkelen van de woordenschat

Goedgebekt compleet Taalniveau 2F-4F

12e druk, 192 blz., ISBN 9789077018194 € 18,95
Dit boek bevat 1800 meerkeuzevragen (de delen 1, 2 en 3 gebundeld) met betekenissen van 
woorden, uitdrukkingen, gezegdes, e.d.  Alle antwoorden zijn in het boek opgenomen.

goedgebekt instapdeel taalniveau 1f en 2f
ISBN 9789077018330 (geniet, 6e druk, steunkleur, 54 blz., 620 meerkeuzevragen) €	 7,75
goedgebekt instapdeel compleet taalniveau 1f en 2f
ISBN 9789077018323 (hetzelfde boek inclusief de antwoorden) €	 9,50
goedgebekt deel 1 taalniveau 2f*
ISBN 9789080516243 (geniet, 14e druk, 54 blz., 600 meerkeuzevragen)  €	 7,75 
goedgebekt deel 2 taalniveau 2f en 3f*
ISBN 9789080516229 (geniet, 15e druk, 54 blz., 600 meerkeuzevragen) €	 7,75
goedgebekt deel 3 taalniveau 3f en 4f*
ISBN 9789080516236 (geniet, 6e druk, 54 blz., 600 meerkeuzevragen)  €	 7,75

*antwoordenboek Goedgebekt deel 1, deel 2 en 3 €		7,50 

Vlekkeloos nederlands, spelling 1 taalniveau 2f en 3f
ISBN 9789077018156 (10e druk, 72 blz.)   €	 9,95
Vlekkeloos nederlands, spelling en stijl  taalniveau 3f en 4f
ISBN 9789077018118 (7e druk, steunkleur, 128 blz.) €	12,95 
Vlekkeloos nederlands, taaltraining extra taalniveau 3f en 4f
ISBN 9789077018125 (8e druk, 104 blz.) €	11,95
Vlekkeloos nederlands, taalbeheersing en brieven taalniveau 3f, 4f
ISBN 9789080516298 (7e druk, 112 blz.) €	11,95 
Vlekkeloos nederlands, spelling en grammatica taalniveau 3f en 4f
ISBN 9789077018170 (10e druk, 128 blz.)  €	11,95
Vlekkeloos nederlands, Basisoefeningen spelling, stijl en idioom taalniveau 2f en 3f
ISBN 9789077018132 (9e druk, 104 blz.) €	11,95
*antwoordenboeken zijn uitsluitend leverbaar via Uitgeverij Pak  €	7,50 per stuk.

zelfstudie

naslagwerk

zelfstudie


