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Ruud Barnhoorn

Werken aan woordenschat

Hum
anTouchPhoto

Op veel scholen wordt aandacht geschonken aan woorden-
schatonderwijs. De nieuwe taalmethodes integreren de woor-
denschatdidactiek in hun methodes. Daarnaast is taal overal
en de hele dag te vinden. Dus ook in andere vakken. Het is de
uitdaging van vele leerkrachten om het woordenschatonderwijs
ook in andere vakken vorm en inhoud te geven. 

MET WOORDEN IN DE WEER
Binnen de woordenschataanpak aangeboden in Met woorden
in de weer (Verhallen & v.d. Nulft, 2002) krijgen leerkrachten
de handvatten om op een praktische manier werk te maken
van woordenschatonderwijs (zie ook JSW juni 2004).

De cyclus om te komen tot het aanleren van nieuwe 
woordclusters bestaat uit 4 fasen:
- voorbewerken;
- semantiseren;
- consolideren;
- controleren.
Deze cyclus wordt de 4-takt genoemd.
In deze praktijkbijdrage wordt er aandacht besteed aan het
semantiseren.

SEMANTISEREN
Om goed te kunnen semantiseren (de betekenis van woorden
uitleggen) is een gestructureerde aanpak nodig in het denken
van de leerkracht. Daarbij kunnen de volgende stappen geno-
men worden.

Vooraf
Betekenis beperken, eventueel opzoeken in een woordenboek.
Bedenk welke betekenisaspecten je de kinderen wilt aanleren
en hoe je dat kunt doen.
Maak een logisch woordcluster.
Bedenk voor de aan te leren woorden een invulling voor de drie
uitjes.*

Semantiseren
De drie uitjes worden altijd verstrengeld aangeboden.
Het semantiseren gebeurt door de leerkracht, terwijl de kinde-
ren luisteren.
De leerkracht laat de aan te leren woorden vaak klinken.
Het semantiseren gebeurt nooit langer dan 5 minuten.

Achteraf
De kinderen het woord geven, eigen ideeën en ervaringen laten
vertellen.
De zwakkere kinderen ook het woord geven.
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Voorbereiding: selecteer een startwoord met uitbreidingswoorden.
Woorden aanbieden: Omschrijf vooraf hoe je de woorden via het uitbeelden, uitleg-
gen en uitbreiden aan wilt bieden. Denk aan het verzamelen van benodigdheden.
Verwerking: Bedenk hoe je de kinderen er bij betrekt. 

Werkblad Semantiseren

Woordcluster: 

Voorbereiding

• Welke betekenis-
aspecten selecteer je?

Woorden aanbieden

• uitbeelden:
concreet plaatje, 
voorwerp of situatie
creëren.

• uitleggen:
het vertellen van 
de betekenis van 
een woord

• uitbereiden:
aanhaken van extra
woorden in het netwerk

Verwerking

• woordweb
• woordparachute
• woordtrap
• woordkast
• beeldweb

Betekenis(sen)

Uitbeelden & Uitleggen & Uitbreiden inéén

Interactie

© D. van der Nulft & M. Verhallen 
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Informatie
4 D Consultancy
www.metwoordenindeweer.com
info@metwoordenindeweer.com

Netwerken eventueel met gebruik van woordwebben:
- woordspin
- woordparachute
- woordkast
- woordtrap

TIPS
- Hang de woordspinnen, de woordparachutes, de woord-

kasten en de woordtrappen op aan een muur in de klas.
Bij voorkeur een vaste plek in het lokaal die herkenbaar is
als ‘woordenschatmuur’.

- Selecteer uit de zaakvakmethodes de moeilijke begrippen
en werk die uit via de 4-takt. 
Een geweldige kans om dit samen met collega’s binnen de
school, maar ook daarbuiten te doen.
Creëer je eigen ‘verzameling’ woordclusters.

- Leg een toegankelijke database aan van de te gebruiken
woordclusters per groep.

NOOT
* De drie uitjes: Uitbeelden, Uitleggen, Uitbreiden.
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