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WOORDENSCHATONDERWIJS IN GROEP 1 T/M 8 
 
1. Inleiding 
Schooljaar 2002/2003 is er in de groepen 3 t/m 8 voor het eerst gewerkt met 
woordenschatonderwijs met als uitgangspunt de tekst en/of het thema van die week. 
Schooljaar 2003/2004 is er veel uitgeprobeerd en verder verbeterd/aangepast. Dit was het 
gevolg van het feit dat we het boek "Met woorden in de weer" van Dirkje van der Nulft en 
Marianne Verhallen ontdekten. Zij beschrijven in een zeer bruikbaar en praktisch boek hoe 
woordenschatonderwijs vormgegeven kan worden. Iedere groep heeft inmiddels een 
exemplaar van dit boek in zijn kast. In dit beleidsplan verwijs ik regelmatig naar dit boek. In 
schooljaar 03/04 hebben de kleuterleerkrachten een besluit genomen over de toetsing bij de 
kleuters. Deze nieuwe afspraken zijn ook in dit beleidsstuk verwerkt. 
24 mei 2004 hebben we een studiedag gehad over woordenschatonderwijs. Opnieuw hebben 
we wijzigingen in ons beleid gedaan. Deze wijzigingen zijn ook verwerkt.  
Schooljaar 2004/2005 is er gewerkt aan standaardisering van de woordenschattoetsen van 
groep 1 t/m 8. Die zijn in deze versie toegevoegd. 
Het woordenschatbeleid is nog steeds in ontwikkeling. Eventuele aanpassingen en wijzingen 
zullen ieder schooljaar in dit beleidsstuk komen. 
 
Zowel de bovenbouw als de onderbouw werken met thema's. Een thema kan in de bovenbouw 
1 à 2 weken duren en bij de onderbouw ongeveer 2 à 3 weken. Er is wel iedere week een 
nieuwe woordenlijst in alle groepen. 
De kleutergroepen hebben 10 vaste thema's in een schooljaar. Dit zijn de thema's: ik/mijn 
lichaam, herfst, sinterklaas, kerst, winter, voorjaar, kinderboerderij, pasen, ziekenhuis, winkel. 
Daarnaast zullen er 5 à 7 losse thema's zijn. Voor alle vaste thema's gaan de leerkrachten (met 
hulp van collega's en ouders) materialen verzamelen. De werkwijze in de kleutergroepen (en 
in groep 3 natuurlijk ook) zal iets anders zijn omdat kleuters en kinderen van groep 3 in het 
begin nog niet kunnen lezen en schrijven. 
Bij de bovenbouw zijn geen vaste thema's, het thema vloeit voort uit de gekozen tekst of uit 
een kring maar het kan ook zo zijn dat de leerkracht het thema bepaalt. 
 
2. Doelen 
a. Doel van dit beleidsstuk: 
1. Een gestructureerd plan over het woordenschatonderwijs in groep 1 t/m 8 binnen de 

Freinetwerkvormen (tekstbehandeling). Hiervoor gebruiken we het programma "Met  
woorden in de weer" van Marianne Verhallen en Dirkje van den Nulft. Hun programma 
sluit 'naadloos' aan op het Freinetonderwijs.  

2. Er moet een doorgaande leerlijn komen in het woordenschatonderwijs voor de groepen  
1 t/m 8. 

 
b. Wat is het doel van ons woordenschatonderwijs? 
V.w.b. GOA: taalachterstand van gewichtenleerlingen t.o.v. ongewogen leerlingen wordt met 
25 % in 4 jaar teruggebracht. 



subdoel: de NT2-leerlingen van groep 2 /m 8 hebben op de (zelfgemaakte) 
woordenschattoetsen, na iedere periode van 5 à 6 weken een eindscore van 80% goed, zowel 
receptief (=passief) als productief (=actief). Voor de kinderen van groep 1 houden we ook een 
eindscore van 80% aan maar dan alleen receptief. Natuurlijk streven we er wel naar dat ze ook 
zoveel mogelijk woorden productief kennen. 
3. Woordenschatonderwijs in praktijk 
a. Werkrooster leerkrachten 
• vóór maandag: tekst/thema gekozen voor de volgende week en daarbij de doelwoorden 

(woorden van de week). 
• Maandag: doelwoorden introduceren (voorbewerken en semantiseren). Groep 1 en 2 

introduceren ook een deel op dinsdag. 
• Dinsdag t/m vrijdag: mondelinge verwerking in de kring en schriftelijke verwerking 

(tekstbehandeling) van de doelwoorden (consolideren). 
• Bovenbouw: na  ongeveer 6 – 8  weken toetsing en herhaling van de voorafgaande weken 

(zie toetsrooster)  
Kleuters: Na een periode van 3 thema's wordt er getoetst. 

 
b. Rol van de leerkracht  
1. doelwoorden kiezen (de leerkracht kan dit het beste zelf doen omdat die weet waardoor 

een tekst is gaan leven en welke woorden in de context van het thema belangrijk waren). 
2. verzorgen van de introductie en de mondelinge en schriftelijke verwerking van de 

doelwoorden gedurende een week. 
3. lijsten van doelwoorden en betekenis bijhouden en bewaren (incl. tekst en 

tekstbehandeling) en aan NT2-leerkracht geven i.v.m.de NT2-lessen en toetsing . 
4. gr. 3 - 8: na iedere periode van ongeveer 6 weken herhalingsweek doen van de 6 

voorafgaande weken, toets maken en afnemen bij alle kinderen (kan ook de NT2 
leerkracht doen). 
gr. 1 - 2: na een periode van 3 thema's woorden toetsen 

5. NT2-leerkrachten op de hoogte houden van knelpunten. 
 
c. Rol van de NT2-leerkracht (vanaf groep 3) 
1. ondersteunen van de leerkracht door AT-leerlingen en andere taalzwakke kinderen van 

groep 3/4 buiten de groep extra NT2- onderwijs te geven (zie hierboven) 
2. na iedere periode van 6-8 weken toets maken (NT2-kracht voor groep 3) en afnemen bij 

de kinderen die zij begeleiden. De NT2-leerkracht kan de toets ook in de klas afnemen 
(zie “Toetsing”) 

3. info doorgeven aan leerkracht over kinderen waarbij woordenschat niet beklijft en andere 
knelpunten. 

 
d. NT2-ondersteuning:   
Er is 3 dagdelen NT2 ondersteuning. Dit gebeurt op maandagmiddag en dinsdag aan groep 3 
en 4 voor zover mogelijk omdat de NT2-leerkracht ook r.t. geeft. 
 
e. Welke kinderen krijgen NT2-ondersteuning?: 
Het uitgangspunt is dat de kinderen in principe NT2-onderwijs in de klas krijgen. Aan het 
begin van schooljaar 02/03 is afgesproken dat de NT2-ondersteuning is bedoeld voor die 
kinderen die in hun CITO- woordenschat of -leeswoordenschattoets een D of  E scoren. 
Schooljaar 03/04 is het voorstel van de werkgroep taalbeleid om alleen die kinderen NT2-
ondersteuning te geven die bij de toets Taal voor Kleuters (TvK) uitvallen en vervolgens 
verder onderzocht worden met de TAK. Omdat er pas vanaf dit schooljaar met de TvK wordt 



getoetst stelt de werkgroep voor vanaf groep 3 die kinderen NT2-ondersteuning te geven zoals 
afgesproken vorig schooljaar (dus kinderen met een D en E-score op de 
(lees)woordenschattoets. De NT2-leerkracht geeft, voor zover mogelijk, ondersteuning aan de 
groepen 3 en 4. De leerkrachten van groep 1 en 2 geven zelf ondersteuning aan kleine 
groepjes, hierbij geholpen door de klassenassistenten. Het voorstel is dat dit 4 keer in de 
week op een vaste momenten gebeurt: 2 keer aan de oudste kleuters, 2 keer aan de jongsten. 
Op die momenten leidt de klassenassistent de rest van de groep. Op andere momenten 
herhalen de klassenassistenten dezelfde lessen aan deze kleine groepjes en heeft de 
kleuterleerkracht zelf weer de leiding over de rest van de groep. 
 
f. Wanneer doe je woordenschatonderwijs? 
Kort gezegd: iedere dag! 
mondeling: iedere dag. Zoveel mogelijk verweven in je onderwijs gedurende de hele week. 
Minimaal een half uur per dag.  
schriftelijk: ook iedere dag dus. In midden- en bovenbouw gebeurt dit in de tekstbehandeling. 
Hierin komen in verschillende taallesjes, crea-opdrachten, muzieklessen en w.o.opdrachten, 
de woorden van de week weer terug.  
In groep 1 t/m 4 (maar eigenlijk in alle groepen) kan in de klas een woordenhoekje gemaakt 
worden. (zie verderop bij de consolidering)  
 
4. Een woordenlijst maken 
a. Welke woorden kies ik? ( zie paragraaf 4.2 boek en bijlage 1) 
selectieregel 1: 
Kies alleen die woorden die kinderen nog niet kennen en wel moeten leren.  
 
selectieregel 2: 
Let op de criteria, frequentie, nut en pregnante context 
Kies voor de meest nuttige woorden. Je moet woorden selecteren die je doelgroepkinderen, 
d.w.z. de kinderen die een D of E op de Cito-woordenschattoetsen scoren,  in de klas nodig 
hebben om lesinhouden te kunnen begrijpen. 
Je kunt ook op grond van de context besluiten om een woord aan te leren. Soms komen 
woorden in een bepaalde activiteit of les opvallend mooi en duidelijk naar voren. Zo mooi, dat 
je denkt: zonde om deze gelegenheid voorbij te laten gaan. (bijv. als iemand met een arm in 
het gips naar school komt, is dat een mooie gelegenheid om het woord gips aan te leren) 
 
selectieregel 3: 
Kies woorden niet los, maar met de gedachte aan netwerkopbouw (woordclusters). 
Als je een woord selecteert, isoleer het dan niet! Bij woordselectie gaat het niet alleen om 
losse woorden maar ook om de woorden in de context van het woord.(bij 'vork' denk je al 
gauw aan 'mes' of 'bestek' of 'eten', bij 'zon' denk je al gauw aan 'schijnen' of 'regen' enz.) 
Kies dus eerst een kernwoord en maak daar een cluster van woorden omheen. 
Het beste is om voor een woordenlijst van één week 2 of 3 clusters van woorden 
samenstellen. Zo kun je bij het thema "De Romeinen" een cluster maken met woorden over de 
personen uit de Romeinse tijd (de plebejer, de equite, de keizer, de gladiator), een cluster met 
woorden over de gebouwen uit de Romeinse tijd (het appartement, het badhuis, het 
amfitheater) en een cluster met woorden over kleding uit de Romeinse tijd (de toga, de tuniek, 
de stolla). Deze verschillende clusters kun je aan het begin van de week op verschillende 
momenten aanbieden. 
 
Groep 1/2 zal bij de keuze van de woorden niet alleen themawoorden maar ook woorden  



moeten kiezen die specifiek zijn voor de kleuterjaren zoals lees- en rekenbegrippen, bijv. 
eerste, middelste, laatste etc (schoolwoordenlijst, zie bijlage). Bovendien moet rekening 
worden gehouden met jonge kleuters met nog nauwelijks een Nederlandse woordenschat. 
Voor deze kinderen moet je hele basale woorden/uitdrukkingen/zinnen  in je woordenlijst 
doen. Bijv. "ga naar de wc", "was je handen" etc. (deze kinderen moeten zeker NT2-
ondersteuning krijgen, het liefst met TPR-aanpak. Dat is Total Physical Response, in het 
Nederlands “Zitten, staan, lopen”. 
 
Denk er ook aan niet alleen zelfstandig naamwoorden te kiezen maar ook bijvoeglijk 
naamwoorden (bv.leergierig), werkwoorden (bv.peinzen), voegwoorden (bijv. en, want, mits), 
bijwoorden (bijv.toch, wel), telwoorden (bijv. enige), voorzetsels, groepen van woorden (bijv. 
genoeg hebben van) en ook spreekwoorden en uitdrukkingen (vanaf groep 5/6) kiest. Maak 
ook een goede mix van moeilijke en makkelijke woorden. 
 
b. Waar vind je de woorden? 
Leun niet te sterk op al bestaande woordenlijsten. Je kunt ook, zodra je wat gevoel hebt 
gekregen voor welke woorden bij welk leerjaar horen, zelf woordenlijsten samenstellen. Dit 
hoeft ook niet altijd n.a.v. een tekst maar kan ook een zelfgekozen thema (bijv. zomerfeest - 
toveren) of naar aanleiding van een prentenboek. (zie hiervoor ook het boek "Met woorden 
in de weer"). Mocht je in het begin toch nog steun zoeken bij woordenlijsten dan kun je 
gebruik maken van onderstaande lijsten. 
Groep 1 en 2 streefwoordenlijst, schoolwoordenlijst en de woordenlijst bij Taalplan Kleuters. 
Groep 3 woordenlijsten uit de methode "Met zoveel woorden", schoolwoordenlijst 
bovenbouw (wordt aan gewerkt) 
Groep 4 t/m 8 woordenlijsten van de methode "Zin in Taal", het ‘Posterproject’of 
schoolwoordenlijst bovenbouw. Omdat wij combinatiegroepen hebben, moet je dan uit de 
woordenlijsten van 2 leerjaren woorden kiezen.  
Zie voor de woordenlijsten de bijlage. 
 
c. Hoeveel woorden kies je? 
Op de studiedag van 24 mei 04 hebben we afgesproken dat kwaliteit belangrijker is dan 
kwantiteit. Het gaat erom 2 a 3 woordclusters rond kernwoorden samen te stellen die over het 
thema gaan. Die woordclusters bied je los van elkaar aan. Met andere woorden als je voor een 
week 2 goede clusters met woorden hebt samengesteld en dat zijn er 20 ipv 25 woorden dan is 
dat goed. Denk bij het maken van de woordclusters al aan de 3 uitjes (uitleggen, uitbeelden, 
uitbreiden). Om het voorbereiden te vergemakkelijken is er een bijlage toegevoegd die je 
helpt een en ander te structureren. 
 
Dit zijn richtlijnen voor het aantal woorden per groep: 
groep 1/2: 20 woorden per week (10 themawoorden en ong. 4 schoolwoorden) 
groep 3/4/: 20 woorden per week (+ 3 à 4 schoolwoorden) 
groep 4/5: 20 -25 woorden per week (+ 3 à 4 schoolwoorden) 
groep 5/6: 25 woorden per week (+ 3 à 4 schoolwoorden) 
groep 7/8: 25 woorden per week (+ 3 à 4 schoolwoorden) 
 
 
d. Wie kiest de woorden? 
De leerkracht kiest de woorden. De NT2-leerkracht kan daarbij ondersteunen. 
 
 



 
 
 
5. Hoe leer je de woorden aan? (zie hoofdstuk 4) 
a. 4 Fases voor het aanleren van de woorden (de 4-takt): 

1. voorbewerken (de kinderen bij het onderwerp van de les en/of de aan te leren woorden 
betrekken) 

2. semantiseren (de betekenis van woorden uitleggen dmv "de drie uitjes") 
3. consolideren (het inslijpen van de woorden en betekenissen in het geheugen, 

mondeling en schriftelijk) 
4. controleren (het nagaan of het woord met de behandelde betekenissen verworven zijn) 
 

de viertakt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fase 1: voorbewerken (zie paragraaf 4.3) 
De voorbewerking is meestal kort. Soms als we de woorden geselecteerd hebben in een 
pregnante context is de voorbewerking zelfs niet meer nodig: het is al in de situatie gegeven 
(kerst, pasen, zomerfeest -toveren)  
De voorbewerking is erop gericht om leerlingen te motiveren voor het aan te leren woord: 
creëer betrokkenheid en aandacht, verzin een pakkende start. Humor is hierbij heel belangrijk.  
Je zou bijvoorbeeld een thema over wintersport pakkend kunnen starten met een binnenkomst 
op ski's, wollen muts op en handschoenen aan….. 
(zie blz. 81 "Met woorden in de weer") 
  
fase 2: semantiseren ( zie paragraaf 4.4 ) 
Het semantiseerproces bestaat uit 3 delen: 
 
1. voor 
Voorbereiding leerkracht: je zoomt in op de betekenis van de te semantiseren woorden en 
bepaalt welke betekenisaspecten je gaat overdragen middels de drie uitjes: uitleggen, 
uitbeelden en uitbreiden. 
 



 
 
 
 
1. Uitleggen is het vertellen van de betekenis(sen) van een woord.  

Dit kun je doen door: 
• woorden in paren te zetten ( tegenstelling, complenten (spreken/luisteren, 

versturen/ontvangen), synoniemen (vrolijk=opgewekt) of antoniem (moedig=niet 
bang), middel-functie (schaar-knippen) 

• plaatsen in een proces (bijv. brood bakken) 
• delen van een geheel (fiets: stuur, frame, bel, lamp, ketting, wielen) 
• zelfde betekenisveld (lopen: wandelen, slenteren, sluipen, rennen) 
• woorden van dezelfde categorie (kledingstukken) 
• geven van voorbeelden 
• plaatsen in een kenmerkende context (zin, dialoog, tekst) 

2. Uitbeelden is een concreet plaatje of voorwerp laten zien, gebaren, aanwijzen, voordoen, 
uitspelen of laten ervaren. Dit kan je doen d.m.v.  
• laten zien d.m.v. voorwerpen, plaatjes, foto's, tekeningen 
• laten zien d.m.v. mimiek, gebaren, handelingen (TPR-aanpak) 
• laten ervaren d.m.v. andere zintuigen (voelen, ruiken, proeven) 

3. Uitbreiden is het koppelen aan andere woorden die betekenisverbindingen hebben met het 
woord. 

 
 

plaatje de drie uitjes 
 
 
 
 
2. kern 
Semantisering leerkracht: deze betekenis semantiseer je aan de hand van de drie uitjes. De 
drie uitjes zijn hierbij de kapstokhaken voor de leerkracht. Tijdens het semantiseren is vooral 
de leerkracht aan het woord en de kinderen luisteren. Bij de onderbouw worden woorden dmv 
prentenboeken en liedjes aangeboden. 
In de bovenbouw worden de woorden en de woordbetekenissen op woordstroken met 
magneten op het bord gehangen.  
Zowel bij onderbouw als bovenbouw is een thematafel waarop zichtbaar voorwerpen liggen 
die met de woordenlijst te maken hebben. Ook zijn er op de thematafel platen en boeken over 
het onderwerp te vinden. Deze woorden blijven daar de hele week hangen en kunnen de hele 
week voor allerlei consolideringsspelletjes en de tekstbehandelingen gebruikt worden.  
Bovendien krijgen de leerlingen op een A4 de woordenlijst met woordbetekenis en een 
voorbeeldzin. Deze woordenlijsten verzamelen ze in een dossiermapje in hun laatje zodat ze 
de woorden later nog eens terug kunnen kunnen kijken. 
 
3. na (verdere semantisering) 
Verwerking samen met de leerlingen: nu komen de leerlingen aan het woord, samen zoom je 
als het ware weer uit. Vanuit het woord naar de associaties en de inbedding in het netwerk van 
hun woordenschat. De kinderen praten samen met de leerkracht na over het woord. Door 
middel van een woordweb (in onderbouw beeldweb), woordkast, woordparachute of 
woordtrap kunnen de betekenisverbindingen zichtbaar worden gemaakt. 



 
       de woordparachute 
 
Het belangrijkste aandachtspunt is dat alle kinderen aan bod komen: ook de taalzwakke 
leerlingen moeten zich een beeld kunnen vormen van de betekenis! Als je de verwerking goed 
wil aanpakken en een zinvolle overstap wilt maken (naar het consolideren) is een woordweb 
of beeldweb een uitstekend middel.  
Essentieel is dat elke leerling een inbreng heeft. Ieder kind kan op het eigen niveau meedoen. 
De zwakste kinderen van de klas kunnen als eerste de betekenissen noemen (of aanwijzen of 
opnieuw uitbeelden), betekenisaspecten die net bij de drie uitjes zijn langsgekomen 
(atlas*boek) 
de gemiddelde leerlingen leggen ook eigen betekenisverbindingen 
(atlas*wereld;atlas*aardrijkskunde) en de allerslimsten kunnen op hun eigen niveau de meer 
gevorderde betekenisverbinding noemen (atlas*continenten) 
 
       de woordkast 
 
 
 
 
 
 
 
de woordtrap 
 
 
 
 
 
 
 
 
In deze fase kun je met de kinderen ook een woordanalyse doen dwz kijken of er al stukken in 
het woord staan die ze al kennen (bij samengestelde of afgeleide woorden, bijvoorbeeld 
'afvalstation' of  'vriend-vriendin-vriendelijk-bevriend'). Daarnaast kun je vragen waar het 
woord de kinderen aan doet denken. Ook kun je de kinderen leren dat de betekenis van 
woorden is af te leiden uit de context. Dit zijn strategieën om achter woordbetekenissen te 
komen.  
 
Fase 3: consolideren (inoefenen) (paragraaf 4.5 van het boek en bijlage) 
 
Met de laatste stap van het semantiseerproces ben je al een beetje bezig met consolideren. 
 
regel 1 van het consolideren is: 
ga net zolang door met consolideren totdat kinderen het woord kennen. 
Een woord zou 7 keer aan bod moeten komen voordat een taalgebruiker een woord heeft 
opgeslagen. Sommige kinderen hebben meer nodig. 
 
regel 2: 
de kern van het consolideren is veel, gevarieerd en speels herhalen. 



 
regel 3: 
bij het consolideren zijn de woorden zichtbaar in de klas aanwezig. 
 
Belangrijk is dat je de noodzakelijke hulpmiddelen voor handen hebt om woorden voor 
kortere of langere tijd zichtbaar op te hangen met een plaatje of omschrijving. 
De standaarduitrusting voor het consolideren is simpel: het bord (liefst magnetisch), flap-
overs en schriftjes. Het bord is natuurlijk onontbeerlijk, maar heeft als nadeel dat na een tijdje 
dingen worden uitgeveegd. Een flap-over is voor het woordenschatonderwijs veel praktischer. 
Het grote voordeel is dat je de vellen met de woorden plus de bijbehorende afbeeldingen en/of 
betekenisomschrijvingen (die bij de semantisering zijn gebruikt) en de vellen met 
woordwebben of beeldwebben (die samen met de kinderen zijn gemaakt) net zo lang kunt 
bewaren als nodig is.  
Ook het ouderwetse magneetbord is ideaal: je kunt apart plaatjes en woordkaartjes bij elkaar 
hangen, verwisselen, weghalen. Magneetborden van kleiner formaat kunnen op de 
woordenschattafel worden neergezet. 
  

Kleine spelletjes zoals het verwisselen van woordkaartjes bij plaatjes of de 
plaatjes/materialen van de beeldwebben verwisselen (wie merkt het als eerste op?) tot 
aan een puinhoopje maken op het bord ("O, alles door elkaar. Pietje en Treesje willen 
jullie voor mij het bord weer in orde maken?") zijn bedoeld om de aandacht bij de 
woorden te houden. 

Ook liedjes zijn heel geschikt om mee te consolideren (mn onderbouw) 
 
Hoeken in de klas 
1. Bombardeer een muur in de klas tot woordenmuur of ABC-muur.Hier kunnen alle 
behandelde woorden op de flap-overvellen (eventueel met tekeningen of plaatjes) bij elkaar 
hangen. Hierbij gebruik maken van het gebarenalfabet is heel zinvol. 
 
3. In de klas kan een woordenhoekje of  lees/schrijfhoek gemaakt worden waar de woorden 

gestempeld kunnen worden, waar memory-spelletjes (stapeltje kaartje met de plaatjes en 
een stapeltje met de woorden of twee stapeltje met identieke plaatjes waarbij de kinderen 
dan wel steeds het woord moeten noemen) met de woorden liggen, werkbladen met de 
woorden, kruiswoordpuzzels, rubriceeroefeningen etc. etc. Ook het afluisteren van 
ingesproken teksten samen met het plaatjeshoek (prentenboeken,strips) krijgen hier een 
plaats. In dit woordenhoekje kan ook een klassenwoordenboek liggen waarin de geleerde 
woorden (eventueel met plaatjes) geregistreerd worden. Er kunnen dan quizzen met oude 
woorden worden georganiseerd (met de woorden van vorige week, van vorige maand of 
zelfs met die van vorig jaar) (paragraaf 4.4, blz. 101). 

 
4. Voor de onderbouw is het naast de woordluisterhoek belangrijk de huishoek uitnodigend 

in te richten om zo de aangeleerde woorden te gebruiken in hun spel. 
 
Hoe motiveer je kinderen voor woordenschatonderwijs? 
Je voornaamste aandachtspunt is dat alle kinderen, maar vooral de zwakkeren, enthousiast 
raken voor het leren van de woorden. Dat doe je door een positieve houding aan te nemen en 
te zorgen dat alle kinderen de gelegenheid krijgen om te scoren. Laat ze naar hartelust 
'spieken': elke keer dat een kind de woordenmuur afzoekt, krijgt het weer even alle woorden 
in beeld.  
Hoe zorg je nu dat de kinderen (en jijzelf) enthousiast blijven?  



Variatie is heel belangrijk. Je moet beschikken over een breed repertoire van oefenvormen. 
De vijf-minutenoefeningen zijn dan heel geschikt. Dit soort activiteiten verrast de kinderen op 
verschillende tijdstippen gedurende de soms lange dag. Je kunt de kinderen dit speels 
cadeautje geven als ze hard gewerkt hebben en je kunt de concentratie weer terug krijgen als 
ze rumoerig zijn. Zie voor een overzicht van consolideringsoefeningen de bijlage. 
Nog een aardig idee voor het woordenhoekje: het spel "ladders en slangen". 
Je moet een keer een bord maken of kopen (en dobbelstenen en pionnen) en zelf een format 
maken voor het vragen-/opdrachtenblad maken en het spel gaat jaren mee. Je hoeft alleen 
maar het vragenblad in te vullen met steeds weer nieuwe woordopdrachtjes: neem 10 minuten 
de tijd om kleine opdrachtjes te bedenken en op een kopie van het blad te schrijven. Kinderen 
spelen het spel en als ze op een vakje komen met een bepaald cijfer moeten ze de vraag 
beantwoorden/de opdracht uitvoeren, voordat ze verder mogen. Het kost je weinig tijd (zeker 
als kinderen zelf kunnen lezen, en je niet allerlei plaatjes hoeft te verzamelen) en het gaat niet 
vervelen. 
 
 
 
 

kopie plaatje ladders en slangen 
 
  
 
 
 
 
Mijn eigen woordenboek (zie verderop in de map de handleiding) 
Met ingang van het schooljaar 05/06 gaat groep 4/5 gebruik maken van “Mijn eigen 
woordenboek”.  In tb 3 zal als laatste opdracht staan: Wat zijn je drie moeilijkste woorden van 
deze week? Schrijf ze in je eigen woordenboek. 
Het is voor alle kinderen en kan voor de betere kinderen ook gebruikt worden als 
verbreding/verdieping. 
 
Andere mogelijkheden om woorden te oefenen 
Een ander leuk idee is om op een vast moment in de week, bijvoorbeeld vrijdagmiddag op een 
vrolijke manier alle woorden die in de klas hangen de revue te laten passeren. Geef het een 
vaste naam op je weekoverzicht of in het rooster, en kondig het elke keer zo aan. 
Bijvoorbeeld: 

Met woorden in de weer! 
 

Neem een vast uur op de vrijdagmiddag (of een andere middag). Alle woorden van de week 
worden op deze middag op een gemeenschappelijke en speelse manier geconsolideerd. 
Tevens biedt het de leerkracht de mogelijkheid om te controleren of de kinderen de woorden 
begrijpen. De kinderen doen in groepjes allerlei verschillende acitviteiten met de woorden. 
Met quizzen, galgje en allerlei andere kleine, aantrekkelijke consolideeroefeningen (zoals 
hierboven beschreven, kun je alle woorden van de week herhalen. Maar bovenal maken en 
presenteren kinderen op deze vrijdagmiddag toneelstukjes en zelfgemaakte teksten. Elk 
groepje krijgt een aantal woorden van de week die op de woordmuur hangen. Deze woorden 
moeten in de presentaties terugkomen. Het 'publiek' krijgt natuurlijk een luisteropdracht: 
'Welke woorden van de week worden gebruikt in deze presentatie?  



Bij toneelstukjes kun je denken aan: vertelpantomime, circusnummers, slapsticknummers en 
andersoortig spel. 
Bij presentaties van zelfgemaakte teksten gaat het om: gedichten, raps, elfjes, detective-, 
avonturen- en liefdesverhaaltjes, en liedjes op bestaande melodieen. Dit kun je alleen in de 
midden- en bovenbouw doen. 
Maar ook de onderbouw kan 'theatraal' aan zijn trekken komen: een vertelpantomime, het 
naspelen van een prentenboek of het uitbeelden van de woorden behoort hier tot de 
mogelijkheden. 
 
Fase 4: controleren (vaststellen wat na verloop van tijd is blijven hangen) 
 
Controleren is nagaan of het woord en de behandelde betekenissen verworven zijn. Dat 
gebeurt ook al in de consolideringsfase. Ook de woorden van de voorafgaande weken moeten 
regelmatig gecontroleerd worden, vooral de woorden die moeilijk beklijven. 
Tijdens alle activiteiten houd je je oren en ogen open om te zien in hoeverre de leerlingen de 
woorden begrijpen (controleren van de passieve woordkennis) en kunnen gebruiken 
(controleren van actieve woordkennis). Let natuurlijk vooral op de minder snelle 
woordenschatverwervers. Door kleine opdrachtjes tussendoor te geven (bijvoorbeeld bij het 
binnenkomen: 'De kaartjes zijn door elkaar geraakt: wil jij ze bij de juiste 
plaatjes/betekenisomschrijvingen hangen?) kun je ongemerkt nagaan of een kind de woorden 
al heeft geleerd. 
 
6. Toetsing 
Groep 1 en 2 
Na een periode van 3 verschillende thema’s, die elk 2 weken duren, wordt er een selectie per 
7 woorden van de 3 thema’s getoetst. Hierbij wordt gelet op het soort woorden (3 znw, 2 ww 
en 2 overige woorden), de moeilijkheidsgraad en de toetsbaarheid. Er wordt, voor zover 
mogelijk, gebruik gemaakt van plaatjes en concreet materiaal. Zowel passieve als actieve 
woordenschat worden getoetst. 1e en 2e jaars worden getoetst en taalzwakke kinderen die op 
de Memeling een ½ jaar  taalachterdstand heben bij onderdeel BO5. 
De registratie bestaat uit een formulier met daarop de toetswoorden en de namen van de 
kinderen. (zie bijlage)  Zo is er meteen een kwalitatieve foutenanalyse te maken Ook wordt er 
genoteerd wat de percentuele score is op het passieve en actieve deel. Norm: 80% score is 
voldoende. Bij 1e jaars passief, bij 2e jaars ook actief. M.b.v. de foutenanalyse is er na de 
toetsweek een herhalingsweek waarin de woorden die onvoldoende getoetst zijn herhaald 
worden. 
 
Groep 3 (eerste half jaar): Bij de eerste twee toetsen van groep 3 wordt gebruik gemaakt van 
kijkplaten, woordkaarten of tekeningen waarbij kinderen iets moeten kleuren, aankruisen of 
aanwijzen. Ze kiezen ook n.a.v. een zin uit verschillende woordbetekenissen. 
Het is dus een toets met woordbetekenissen en visueel materiaal. 
Er zit ook een actief gedeelte in. Er moet dan een zin worden gemaakt met een woord. Dit 
gebeurt mondeling. Dit doet de NT2 leerkracht. 
 
Groep 3 ( tweede half jaar) t/m 8 
Na een periode van ongeveer 6 à 7 weken, vaak precies de periodes van vakantie tot vakantie, 
wordt er in de groepen de woorden van die periode getoetst (zie toetskalender die aan het 
begin van elk schooljaar wordt verspreid)  
Na de toets is er dan nog een herhalingsweek waarin de niet goed beheerste woorden worden 
herhaald. 



De toets wordt gemaakt op de manier van de methode “Zin in Taal”. Er is een passief en een 
actief gedeelte. Het passieve gedeelte is een meerkeuzetoets. Hierin moeten de kinderen na 
een contextzin met daarin het toetswoord het goede woord uit 3 mogelijkheden kiezen. In het 
passieve gedeelte worden ongeveer 20 woorden getoetst. In het actieve gedeelte moeten de 
kinderen zelf zinnen maken met woorden. Groep 3 t/m 5 maken 5 zinnen, groep 6 t/m 8 
maken 10 zinnen. (zie bijlage) 
Ook bij groep 3 t/m 8 wordt een registratieformulier gebruikt met daarop de toetswoorden en 
de namen van de kinderen. Zo kan er een kwalitatieve foutenanalyse worden gemaakt.  
Bovendien wordt er genoteerd wat de percentuele score is op het passieve en het actieve 
gedeelte ( zie bijlage) 
Norm: 80% score is voldoende. 
 
Mirjam Biegstraaten 
januari 2007, 6e aangepaste versie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Kijkwijzer woordenschat                                Naam:…………………………… 
                                                                                              Datum:…………………………... 

Inhoudelijk  + +/- - 
    
1Adequate woordselectie?    

- voor kinderen (relatief) onbekende woorden.    
- clustering van woorden    
- semantische samenhang tussen een aantal woorden    
- registratie van de woorden    
- zinvol voor de doelgroep    
2 In welke fase van het van het didactisch proces past de activiteit?.                   
( de didactische 4-tak) 

   

0 voorbereiden    
0  semantiseren    
0 consolideren    
0 controleren    

3 Is de semantisering  ‘dekkend’ voor het bedoelde begrip?    
- is er gebruik gemaakt van de drie uitjes    
0 uitbeelden    
0 uitleggen    
0 uitbreiden    
4 Voldoende afwisseling in activiteiten?    
- over de te beschouwen periode    
- binnen de desbetreffende activiteit    
Voor beide:    

1  mondeling – schriftelijk    
   2.  interactief(groepsgewijs) - individueel    
   3.  spelvormen     
   4.  hele groep – kleine groep    
   5.  korte – lange activiteiten    
5 Heeft de activiteit voldoend differentiatiemogelijkheden?    
6 Is de activiteit effectief naar het te stellen doel?    
7 Wordt functioneel gebruik gemaakt van speciale materialen?    
8 Geeft de thematafel voldoende ondersteuning aan de woorden?    
    
Beleving en interactie    
    

9 Hebben de kinderen plezier in de activiteit?    
10 Zijn de kinderen voldoende betrokken?    
11 worden mogelijkheden van interactie voldoende uitgebuit?    
    
Doelgroep kinderen    
    
12 Is er extra aandacht voor de doelgroepkinderen (NT2)-lln ?    
      - verlengde instructie    
      - extra hulp NT2lkr./onderwijsassistent    
      - ……………………………..    
Gezien door:…………………………event.opmerkingen: zie achterkant            Els Slats, okt. 2006 



8. bijlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Voorbeeld van een lesweek woordenschatonderwijs in groep 5  
maandag 
8.45 - 9.15:  
• Voorbewerken hoeft niet meer omdat dat al is gebeurd in het Archeon waar de kinderen 

de week ervoor zijn geweest. 
• Semantiseren:  aanbieding woordenlijst cluster 1, kernwoord kleding, thema Romeinen. 

Alle woorden van de week met de betekenissen hangen al op stroken op het bord. 
Op het bord staat het kernwoord kleding Romeinen. Er omheen, zoals bij een woordspin, 
schrijf ik de woorden die bij het cluster horen en vertel ik er kort iets over (uitleggen). 
Ondertussen laat ik van alle kleding plaatjes en echte kleding zien (uitbeelden). Ik gebruik 
ook enkele uitbreidingswoorden. Zo heb ik bij gebouwen het woord 'het mozaïek' erbij 
gevoegd. In deze woordenlijst staan, i.t.t. afspraken, alleen zelfstandig naamwoorden. 

 
cluster 1: kernwoord: personen.  
woorden: de Romeinen, de Romeinse tijd, het Romeinse rijk, Julius Caesar, de equite, de 
patriciër, de plebejer, de gladiator, de keizer. 
 
cluster 2: kernwoord: kleding 
woorden: de stolla, de tuniek, de toga, de ceintuur 
 
cluster 3: gebouwen 
woorden: het amfitheater, het aquaduct, het badhuis, de tempel, het appartement, de villa, het 
mozaïek. 
 
dinsdag 
8.45 - 9.00: aanbieding cluster 2, kernwoord gebouwen, thema Romeinen. 
Ik schrijf het kernwoord op het bord. 
13.00- 13.15: verdere semantisering cluster 1 d.m.v. woordparachute 
 
woensdag 
8.45 - 9.00: consolideringsoefening. 
spelletje: vier-vragenspel: een kind moet in 4 vragen erachter zien te komen welk woord de 
rest van de groep van de lijst heeft gekozen. 
 
donderdag 
13.00 - 13.30: consolideringsoefening 
spelletje: "Ladders en slangen". Ik gebruik daarvoor een spelbord van Ganzenbord. Vooraf 
heb ik kaartjes gemaakt met daarop allerlei opdrachten zoals 'Teken een …..', 'Wijs de 
……aan', ' Noem 3 kledingstukken van de Romeinen" etc. 
 
vrijdag 
8.45 - 9.00: consolideren/controleren: alle woordstroken op het bord heb ik door elkaar 
gegooid. De taalzwaksten uit de groep moeten alle woordstroken weer goed hangen. 
 
Gedurende de hele week komen de woorden van de week ook terug in de tekstbehandeling 
(2x in de tb), in creatief werk (maak een mozaïek) en in wereldorïentatieopdrachten (uit 
aardrijkskunde en geschiedenismethodes etc.) 
 
 
 



Overzicht consolideringsoefeningen 
 
Vijf-minutenoefeningen zijn bijv.: 
- galgje 
- viervragenspel (iemand neemt een woord van de week in gedachten en in vier vragen 

moet je er achter zien te komen welk woord het is) 
- raadspelletje (een woord laten raden op basis van een omschrijving of voordoen) 
- een kind de klas uit, de groep kiest het woord waarna het teruggekomen kind net zolang 

vragen mag stellen totdat het het weet 
- hints 
- samen het woord van de dag kiezen 
- kinderen vingers laten opsteken als ze een woord horen dat die week is aangeleerd 
- een woord achterstevoren oplezen en dan zo snel mogelijk raden welk woord het is 
- een woord doorfluisteren en er daarna allemaal een tekeningetje van maken; heeft 

iedereen hetzelfde getekend 
- rugtekenen en dan het woord raden 
- uitbeelden 
- tegenstellingen van de woorden bedenken of leerkracht zegt de tegenstelling en een kind 

het woord 
- kleuropdrachten bij (praat)platen (kleur 'de schep") 
- naar aanleiding van een verhaaltje plaatjes of voorwerpen in de goede volgorde leggen 
- woorden die niet in een bepaalde groep horen wegstrepen (zon, schijnen, tafel, regen) 
- "ik zie, ik zie, wat jij niet ziet……" 
- liedje of versje aanleren met het woord 
- zinnen maken met het woord (mondeling of schriftelijk) 
- kort verhaaltje maken met 3 a 4 woorden (mondeling of schriftelijk) 
- de kiesschijf van 'Zin in Taal' gebruiken (groep 3-8 hebben een groot exemplaar in de 

klas) 
 
Voor al deze oefeningetjes, behalve de laatste 4, geldt: het woord mag aangewezen worden 
(passief) of gezegd worden (actief). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


