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Woordenschat: 
 
 

Bij woordenschat werk ik m.b.v. het RESPECT-plan. Dit is een door mij 
zelfopgezette leerlijn, die ik voldoende verantwoord vind, om de kinderen 
nieuwe woorden aan te bieden. 
 

R: Staat voor een reële tijdsinvestering voor woordenschat. Het moet wel in 
het rooster te passen zijn. (50 minuten voor herhaling en het aanleren van 10 
nieuwe woordjes in de week) 
 

E: Staat voor eigen leerlijn in groep 7. Ik maak nu geen gebruik meer van de 
oefeningen in het boek en de kopieerbladen van Taaljournaal. Ik train de 
woordjes in m.b.v. mijn zelf opgestelde oefencyclus. 
 

S: Staat voor structuur. De inoefenmomenten en oefeningen worden 
aangeboden aan de kinderen met een bepaalde structuur. Dus iedere week doen 
we hetzelfde. 
 

P: Staat voor plezier. De kinderen moeten veel plezier hebben in de 
oefeningen. Ze moeten niet meer terug willen naar de oefeningen van 
Taaljournaal. De nieuwe aanpak moet daarin een duidelijke meerwaarde hebben. 
 

E: Staat voor effect. De nieuwe oefenwijze moet wel resultaten opleveren. Het 
mag niet zo zijn dat de kinderen alleen maar leuk bezig zijn. 
 

C: Staat voor coöperatieve werkvormen. Tijdens het inoefenen gebruik ik de 
vormen “Zoek iemand die” en “Mix tweetal”. 
 

T: Staat voor (tussentijdse) toetsing van de woorden. Na afloop van het 
inoefenen oefen ik m.b.v. de blauwe kaartjes of de kinderen de woordjes en 
betekenissen kennen. Ik deel 10 blauwe kaartjes rond met de woorden en 10 
blauwe kaartjes met de betekenissen erop. D.m.v. “Zoek iemand die” zoeken de 
kinderen hun maatje. Daarna leest ieder koppel het woord en de betekenis op en 
controleert de klas of het een goede combinatie is. En ik neem natuurlijk de 
Taaljournaaltoetsen af. 
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Hoe ziet mijn leerlijn er in de praktijk uit? 
 
 
Oefenmoment 1: 
 
In 20 minuten schrijven de kinderen de 10 woordjes uit hun Taaljournaalboek op 
in de driehoekjes. In het boek staan beschrijvingen en uitleg van de woordjes. 
Deze worden gebruikt om drie woordjes op te schrijven bij iedere punt van het 
driehoekje. 
 
Hier werken de kinderen geheel zelfstandig aan. Ze doen op deze wijze 
voorkennis op.  
 
 
 
Oefenmoment 2: 
 
In 30 minuten oefenen en toetsen we de woordjes op 4 manieren. 
 
Allereerst lezen de kinderen de 5 woordjes op de linkerbladzijde van het 
Taaljournaalboek in één minuut. Daarna doen ze hetzelfde met de woordjes van 
de rechterbladzijde en tot slot oefenen ze in één minuut de moeilijke woordjes 
van die twee bladzijden. 
 
Daarna oefenen ze de woordjes m.b.v. Mix tweetal, waarbij ze elkaar overhoren. 
 
Als derde oefenen ze m.b.v. een flipchart, waarop de woorden  staan en 10 
plaatjes. Ze zoeken het goede plaatje bij het woord, zodat ze nu niet alleen de 
betekenis kennen, maar er ook een beeld bij hebben. Bij de bespreking van de 
goede antwoorden vertel ik nog extra informatie, omdat het heel moeilijk is om 
bij ieder woord een geschikt plaatje te vinden. 
 
Tot slot toets ik of de leerlingen m.b.v. de blauwe kaartjes een woord kunnen 
koppelen aan de goede betekenis. Hierbij mogen ze alleen hun kaartje tonen aan 
de anderen en er niet bij praten. Binnen één minuut moeten de woordjes aan de 
goede betekenis gekoppeld worden. Leerlingen doen dit erg enthousiast omdat 
ze steeds een nieuw snelheidsrecord willen vestigen. 
 
 
 


