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Inleiding
Zwart op wit is een cursus technisch lezen en schrijven voor analfabete
(anderstalige) volwassenen. De methode die gebruikt wordt is een
structuurmethode en er wordt vertrokken vanuit 20 referentiewoorden, waarin de
nieuwe klanken voorkomen.
Er is een werkboek voor de cursisten. Het is de bedoeling om dit werkboek te
gebruiken met lumoset (voor meer informatie hierover verwijs ik naar punt 1.4). Dit
betekent dat de cursist het werkblad in een insteekhoesje steekt, de oefening met
lumocolorstift invult (op het hoesje, niet op het werkblad!) en het werkblad daarna
terug geeft aan de leerkracht.
In het begin vraagt dit wel wat extra aandacht. Enerzijds moet je voor de start van
elke oefening eerst nagaan of de bladen wel degelijk in de hoesjes zitten,
anderzijds moeten de cursisten de gewoonte krijgen om meteen na het schrijven
het dopje op te stift te doen (zoniet drogen ze snel uit).
Toch heeft dit systeem heel wat voordelen want op die manier kan het werkboek
telkens opnieuw gebruikt worden en heeft de cursist geen overvolle cursusmap met
werkblaadjes waarmee hij/zij thuis niets meer kan doen. Daarnaast kan er heel wat
bespaard worden op kopiekosten. En laat ons toch ook het milieu niet vergeten!
Uiteraard kunnen bepaalde werkblaadjes wel meegegeven worden aan de cursist,
maar dan enkel de werkblaadjes waarmee de cursist thuis nog kan oefenen. Ik
denk daarbij aan de bladen met de kernwoorden bij het referentie-woord,
wisselrijtjes, …
Ik laat het aan de leerkracht over om daar zelf een keuze in te maken. Uiteraard
kan je dit werkboek ook “in zijn geheel” aan de cursisten geven indien het werken
met lumocolorstiften geen optie is.
In de “kopieerbladen” zit al het materiaal dat tijdens de les zelf gebruikt wordt. Ik
verwijs hiervoor naar punt 1.3. waarin ook vermeld staat hoeveel keer de
kopieerbladen moeten afgeprint worden, of ze gelamineerd of versneden moeten
worden, … Voor een aantal kopieerbladen zijn de lumocolorstiften vrijwel
onontbeerlijk. Zoniet moeten ze wel heel vaak gekopieerd worden.
Naast het werkboek voor de cursisten en de kopieerbladen is er deze handleiding
met een vrij uitgebreid lesverloop (zie verder in dit document).
Een aantal oefeningen zullen echter meermaals aan bod moeten komen, ook al
komen ze in het lesverloop slechts 1 keer voor.
En dan is er nog een cd voor de cursisten met daarop de wisselrijtjes, gatenteksten,
woordrijen en teksten uit de cursus. Het is de bedoeling dat de cursisten via deze
cd de leerstof thuis kunnen herhalen en “meelezen”.
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Tot slot wil ik ervoor pleiten om zeker niet te snel te gaan. Geef de cursisten
voldoende tijd om zich de nieuwe klanken eigen te maken vooraleer je met een
nieuw referentiewoord begint.

Deze cursus is een privé-initiatief en werd niet gemaakt door of in samenwerking
met CBE Leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland. CBE Leerpunt Gent kan dan ook
niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten.
Vragen of opmerkingen i.v.m. deze cursus kan u doorgeven via het volgende
e-mailadres: janique.vanderstocken@gmail.com

Janique Vanderstocken
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1. Algemene info
1.1.
1.1.1.

Basiscompetenties
Module NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 1 (M BE 214)
In de module “NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 1” verwerft de cursist
de vaardigheid om eenvoudige eenlettergrepige woorden te lezen, met
uitzondering van woorden met complexere teken-klankkoppelingen. Hij kan
correct letters vormgeven en een aantal elementaire klank-tekenkoppelingen
maken. De cursist leest spellend. Hij leest en schrijft heel traag.

1.1.2.

Module NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 2 (M BE 215)
In de module “NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 2” verwerft de cursist
de vaardigheid om eenvoudige medeklinkerclusters in eenlettergrepige
klankzuivere woorden te lezen. Wat de klinkers betreft, leert hij een aantal
complexere teken-klankkoppelingen en klank-tekenkoppelingen maken.
De cursist leest spellend. Hij leest en schrijft heel traag.

1.1.3.

Module NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 3 (M BE 216)
In de module “NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 3” verwerft de cursist
de vaardigheid om complexe medeklinkerclusters in eenlettergrepige
woorden te lezen. Daarnaast leert hij meerlettergrepige klankzuivere
woorden te lezen. Tot slot leert hij ook cijfers en getallen correct lezen en
schrijven. De cursist leest dikwijls nog spellend. Hij leest en schrijft heel traag.
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1.1.4.

Module NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 4 (M BE 217)
In de module “NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 4” verwerft de cursist
de vaardigheid om eenlettergrepige niet-klankzuivere woorden te lezen. Hij
kan bij eenvoudige woorden technieken toepassen die ertoe leiden dat hij
steeds meer geautomatiseerd leest. Complexere meerlettergrepige woorden
worden vaak nog spellend gelezen. De cursist leert eenvoudige klankzuivere
woorden te schrijven. Hij leest en schrijft heel traag.

1.1.5.

Module NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 5 (M BE 218)
In de module “NT2 Alfa - Technisch lezen en schrijven 5” verwerft de cursist
de vaardigheid om korte teksten met voornamelijk eenvoudige woorden te
lezen. Daarnaast is er ook aandacht voor het begrijpend lezen. Het lezen en
begrijpen van korte teksten biedt leesplezier, een belangrijke voorwaarde in
een beginnend leesproces. De cursist leest heel traag en soms nog spellend,
zeker bij complexere woorden. In het algemeen schrijft de cursist de meeste
woorden echter nog spellend.

Bron:
http://www.ond.vlaanderen.be/curriculum/volwassenenonderwijs/basiseducatie/alfabetiseringnederlands/NT2_ALFA_Mondeling_R1_Schriftelijk_R1.1.pdf
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1.2.

Overzicht van de gebruikte instructies
Hoor je …?
Cursisten moeten gericht naar een opgegeven woord of klank
luisteren.

Steek je ‘hoor-kaartje’ omhoog (met kopieerblad 5)
Cursisten moeten hun “hoor-kaartje” omhoogsteken wanneer ze
een opgegeven woord of klank horen.

Hoeveel keer hoor je …? (met kopieerbladen 4 en 5)
Cursisten moeten een “hoor-kaartje” op hun kaart voor auditieve
oefeningen neerleggen telkens wanneer ze een opgegeven
woord of klank horen.

Waar hoor je …? Vooraan, in het midden of achteraan?
(met kopieerbladen 5 en 6)
Cursisten leggen het “hoor-kaartje” op hun GROBL-kaart op de
“plaats” waar ze de klank in het woord horen.

Schrijf (met kopieerblad 10 en lumocolorstiften)
Cursisten moeten woorden of zinnen op hun lijntjesblad of op
een werkblad (dat ze vooraf in een hoesje steken) schrijven,
rekening houdend met de positie van de letters t.o.v. elkaar,
motoriekoefeningen.

Leg de woorden bij de foto’s (met kopieerblad 15)
Cursisten krijgen elk een blad met kernwoorden. Ze knippen
deze kernwoorden uit en leggen ze onder de juiste foto. (De
sterkere cursisten schrijven de woorden (nadat leerkracht
gecheckt heeft) over onder de foto’s, de zwakkere cursisten
kleven de woorden vervolgens onder de foto’s.

Hakken en plakken
Cursisten zeggen welk woord ze gehoord hebben nadat ze de
aparte klanken van het woord na elkaar gehoord hebben
(auditieve synthese).
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Maak woorden (met kopieerblad 8)
1. Cursisten leggen woorden met de letters uit hun letterenvelopje.
2. Cursisten wisselen letters in de woorden die ze gelegd
hebben.

Hakken en plakken (met kopieerblad 12 en lumocolorstiften)
Leerkracht geeft 1 woord op en laat daarna bij elk volgend woord
telkens 1 klank veranderen.

Vul de middenklank in
(met kopieerblad 13 en lumocolorstiften)
Cursisten vullen de middenklank in een reeks opgegeven
woorden in en lezen vervolgens de wisselrijtjes die ze zo
gemaakt hebben.

Zoek
1. Cursisten moeten opgegeven woorden of klanken in
woorden zoeken.
2. Cursisten moeten woorden met een opgegeven klank
zoeken in een reeks woorden.

Hoeveel … hoor je? (met kopieerbladen 5 en 11)
1.

Cursisten leggen een “hoor-kaartje” op het aantal woorden
dat ze in een zin horen

2.

Cursisten leggen een kaartje op het aantal klanken dat ze
in een woord horen

Hoor je hetzelfde? (met kopieerbladen 4 en 5)
Leerkracht zegt 2 woorden (in willekeurige volgorde 2 dezelfde
woorden of 2 verschillende woorden). Cursisten leggen een
juist-kaartje indien ze 2 dezelfde woorden horen en een foutkaartje indien het 2de woord een ander woord is.

Flitswoorden (met kopieerbladen 3 en 9)
1. Leerkracht hangt foto’s op het bord. Vervolgens toont ze de
“flitswoorden”, telkens gedurende een 3-tal seconden.
Cursisten duiden de foto aan die bij het woord hoort.
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2. Leerkracht toont de “flitswoorden” gedurende een 3-tal
seconden, cursisten schrijven het woord dat ze gezien
hebben op.

Woord-voor-woorddictee
(met kopieerblad 14 en lumocolorstiften)
Cursisten schrijven een opgegeven woord op hun “lumodicteekaart”. Na een teken van de leerkracht (indien het woord
juist is) vegen ze het woord weg en schrijven ze het volgende
woord

Woorden overschrijven
(met kopieerblad 10 en lumocolorstiften)
Cursisten schrijven opgegeven woorden over op de lijntjesbladen. De aandacht gaat hierbij naar een correcte motoriek en
verhoudingen tussen de verschillende letters (cursisten moeten
dus letten op de lijntjes)

Woordzoeker
Cursisten zoeken het/de opgegeven woord(en) in een
letterrooster.

Lees
Cursisten lezen om de beurt hardop voor.
(wisselrijtjes of korte tekst)

Zinnen nummeren
Cursisten nummeren een reeks zinnen in de volgorde waarin ze
voorgelezen worden.

Rijmwoorden
Cursisten schrijven opgegeven woorden naast de woorden
waarop deze rijmen.

Running dictation
Werkwijze: zie Referentiewoord 8 waarin deze methodiek voor
het eerst gebruikt wordt.
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Woorden losmaken
Cursisten maken de woorden in een zin los (door tussen de
woorden een verticale streep te zetten)

Klankstukken klappen
Leerkracht geeft woorden op, cursisten klappen de klankstukken van het woord. De bedoeling van deze oefening is dat
de cursisten horen of er op het einde van een klankstuk een
korte of een lange klank staat. Een klankstuk is dus niet
hetzelfde als een lettergreep die je aanleert om woorden te
splitsen. Ik neem als voorbeeld het woord babbelen, waar de
klankstukken ba-bbe-len zijn en de lettergrepen bab-be-len.

Klankstukken aanduiden
Cursisten duiden de klankstukken in een woord aan door een
punt tussen de klankgroepen te zetten.

1.3. Overzicht van de kopieerbladen
1.

Grote foto’s van de lesinstructies
➢

2.

Foto’s van de referentiewoorden
➢

3.

1x Lamineren en versnijden

Bord voor auditieve oefeningen
➢

5.

1x Lamineren en versnijden

Flitswoorden
➢

4.

1x Lamineren en versnijden

Lamineren (1 blad per cursist)

Kaartjes bij het bord voor auditieve oefeningen
•
•
➢
➢

6.

“hoor-kaartjes”
"juist-of-fout"-kaartjes

Lamineren en versnijden.
Voor elke cursist een setje hoor-kaartjes en een setje "juist-of-fout"-kaartjes maken. Op
de bladen staan telkens 18 kaartjes, 1 blad is dus voldoende voor 3 cursisten.

Waar hoor je de klank?-kaart (GROBL-kaart)
Deze kaart wordt gebruikt bij de oefeningen op auditieve herkenning
van een opgegeven klank. Ik noem ze soms ook de “GROBL-kaart”
om gemakkelijker te onthouden in welke richting de kleuren moeten
hangen (groen-rood-blauw)
➢

Lamineren en versnijden. Op 1 blad staan 3 kaarten, voldoende dus voor 3 cursisten.
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7.

Bordletters
➢

8.

Letters voor de letterenvelopjes
➢
➢

9.

Lamineren en versnijden.
Opmerking: er is een speciaal kaartje voor de doffe e

Lamineren en versnijden
Voor elke cursist een setje (een “letterenvelopje”) maken. Deze kopieerbladen dus 1x
afprinten per cursist.

Foto’s bij de flitswoorden
Dit zijn foto’s van de referentiewoorden en de kernwoorden. De foto’s
wordt aan het bord gehangen of uitgedeeld. Vervolgens toont de
leerkracht de flitswoorden (die bij de uitgedeelde foto’s horen). Dit
gebeurt heel kort (vandaar de naam flitswoorden of flitsdictee),
vervolgens tonen de cursisten de juiste foto.
➢

10.

Lamineren en versnijden

Lijntjesblad
Dit blad wordt gebruikt voor motoriekoefeningen en ‘schoon schrift’
➢

11.

Voor elke cursist 1x afprinten en lamineren. Het blad wordt vervolgens telkens opnieuw
gebruikt met lumocolorstiften.

Hoeveel … hoor je?-kaart
Op deze kaart duiden de cursisten aan hoeveel woorden ze in een zin
horen, hoeveel klanken in een woord, …
➢

12.

Hakken en plakken-kaart
➢

13.

Voor elke cursist 1x lamineren. Ook dit blad wordt telkens opnieuw gebruikt met
lumocolorstiften.

Middenklank-kaart
➢
➢

14.

Lamineren en versnijden. Op 1 blad staan 3 kaarten, voldoende dus voor 3 cursisten.

Lamineren en versnijden. Op 1 blad staan 2 kaarten, voldoende dus voor 2 cursisten.
Ook dit blad wordt telkens opnieuw gebruikt met lumocolorstiften.

Lumodicteekaart
Met deze kaart maken cursisten een klassikaal dictee. Ze schrijven
het woord dat gedicteerd wordt met lumocolorstift op de kaart,
wanneer de leerkracht een teken geeft (dat het geschreven woord
correct is) vegen de cursisten het woord daarna meteen weg.
“spieken” wordt op die manier wat vermeden.
➢

15.

Lamineren en versnijden. Op 1 blad staan 2 kaarten, voldoende dus voor 2 cursisten.

Kleefblad met kernwoorden
Elke cursist krijgt een ‘rooster’ met de kernwoorden. Hij/zij knipt de
kernwoorden uit en kleeft ze onder de foto’s.
➢

Aantal kopies hangt af van het aantal cursisten in je groep. Zorg dat elke cursist een
‘rooster’ met kernwoorden heeft. Per referentiewoord is er een blad met kleefwoorden.
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1.4.

Gebruik van de lumoset *
Zoals in het overzicht van de kopieerbladen reeds vermeld werd, maak ik vaak
gebruik van lumocolorstiften. Deze stiften worden gebruikt om op plastiek te
schrijven en kunnen vervolgens weer weggeveegd worden. Op die manier kan
je veel papier uitsparen. De cursusmappen zitten ook niet overvol met materiaal
waarmee
de
cursisten
thuis
niet
veel
meer
kunnen
doen.
Bovendien zijn de stiften navulbaar.
De werkbladen worden in een plastieken hoesje gestoken vooraleer de cursisten
de oefeningen maken. Oefeningen die vaak opnieuw gebruikt worden of
kopieerbladen lamineer ik vaak zodat ze niet telkens in een plastieken hoesje
moeten gestoken worden.
Dit systeem vraagt, zoals reeds vermeld, vooral tijdens de eerste lessen heel
wat extra aandacht en discipline. Eens de cursisten gewoon zijn om met de
lumoset te werken, lukt dit bij de meesten vrij vlot.

* Lumoset:
 stiften: Staedtler correctable Lumocolor (zie ook website van staedtler onder het referentienummer
305 F-9). Deze stiften zijn te verkrijgen bij Staedtler zelf of bij K2 Publisher (www.K2-publisher.nl).
 Insteekhoezen:

o insteekhoezen voor schrijfpatronen, te bestellen onder referentienummer BEK 55 12 bij Bekius
Schoolmaterialen (info@schoolmaterialen.nl) of bij K2-Publisher (www.K2-publisher.nl).

o Je kan ze ook zelf maken door een A3-blad te lamineren, een 2de vel folie “leeg” te lamineren
en het doorschijnende blad daarna op het gelamineerde A3-blad links en onderaan aan elkaar
te nieten. Zo krijg je een insteekhoesje en de werkbladen steek je dan in dat hoesje.
Opgelet: niet elke lamineermachine kan een ‘leeg’ vel folie glad lamineren, bij vele machines
krijg je lelijke blazen, waardoor het vel onbruikbaar wordt.

o Nog een andere optie is het gebruik van transparanten (zie supermarkten, …) die je dan op de
werkbladen legt. Dit werkt ook goed, maar het vraagt wel iets meer discipline in het gebruik.
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1.5. Referentiewoorden en kernwoorden
1.

ik

geen kernwoorden

2.

lat

lat

lak

ik

lik

tak

kat

map

pil

kip

tim

lam

lip

mat

pak

kam

lees

meet

las

keel

sam

tas

meel

sap

sas

raam

aap

peer

kaal

arm

kaas

paal

kar

rat

pen

maan

een

nek
kin

pan
les

kan
rem

teen

pet

leen

gom
rol

pop
gas

ton
leeg

gat

sok

kom

gaap

pot

rok

vier

mier

stier

riem

tien

vist

vaas

vol

niest

veer

giet

vest

doos

dop

look

dak

kook

noot

deeg
das

goot
kool

poot
roos

bus

put

munt

boor
big

stuk
kruk

kurk
punt

rug

brug

kust

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

map

lees

raam

pen

gom

vier

doos

bus
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11.

12.

stoel

hij

stoel

koek

groen

voet

boek

bloem

soep

stoep

vloer

poes

snoep

broek

hij

krijt

hut

bij

rijst

hoest

lijm

prijs

haan

pijl

lijst

hok

13.

uur

uur
vuur

duur
muur

stuur
gluur

14.

juist

juist

duim

kruik

huis
buik

tuin
buis

vuist
jas

muis

bruin

jan

schaar
scheer

schop
schaap

schil
schoen

school

schuur

schuim

kleur
deur

peuk
deuk

keuken
sleutel

neus

scheur

veulen

woord
was

wijn
weg

wesp
wolk

wol

wiel

want

zin
zon

zaag
zes

zwaan
zwart

zee

ziek

zwem

fout

touw

wolf

kous

duif

fiets

zout

vijf

schouw

geit

plein

meisje

mei

prei

weide

trein

dweil

pleister

15.

16.

17.

18.

19.

20.

schaar

kleur

woord

zin

fout

trein
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Opmerkingen vooraf:
-

Let erop dat je bij het verklanken van de letters/klanken of het spellen van de woorden wel degelijk de klank
verwoordt en niet de naam van de letter.
Voorbeeld:
Het woord pen verklank je niet als pee – ee – en, maar als p – e – n (en dus ook niet als pe – e – ne).
Wanneer ik spreek over een middenklank bedoel ik daarmee de korte en lange klanken en de tweeklanken.
Bij woorden zoals slee, ark, elk, drie, … zal ik het dus nooit hebben over de middenklank.

-

LESDOELEN
•

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
gelijkklinkende
woorden
Cursisten
begrijpen het
begrip “woord”

LESVERLOOP
1.1 Inleiding van het referentiewoord ‘ik’
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wie woont
er hier in Gent (…)? Wie spreekt er Frans? Wie is er
geboren in België?





•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een
voorgelezen tekst

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
woorden

•

Kopieerblad 2:
foto “ik”

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 4:
Kaart voor
auditieve
oefeningen

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden

•

Oefening 1.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Leerkracht stelt in eerste instantie vragen waarop zij met “ik ook” kan
antwoorden en steekt bij elk antwoord de foto omhoog, waarbij ze “ik”
herhaalt en wijst naar zichzelf.



•

MATERIAAL

Leerkracht hangt de foto ‘ik’ op het bord en schrijft
vervolgens het woord ‘ik’ op het bord.
Leerkracht wijst naar zichzelf en zegt ‘ik’. Vervolgens wijst
ze naar de foto ‘ik’ en zegt: Dit is de foto met “ik”. Tenslotte
wijst ze naar het woord ‘ik’ en zegt daarbij: Dit is het woord
‘ik’.
Ze herhaalt dit een aantal keer: ik – foto – woord.
Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht
geeft een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje
omhoog telkens ze ‘ik’ horen: tak – ik – in – els – ik – lak –
meer – eik – kin – ik – riek – loop – ik – melk – som – ik …

1.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes.
 Leerkracht leest een tekst voor, cursisten leggen een
kaartje neer telkens ze het woord “ik” horen.
Op vrijdag ga ik naar de markt. Daar koop ik vis.
De vis is duur. Ik koop koolvis.
De visboer doet de vis in een papier en ik leg de
vis in mijn tas. Dan ga ik naar huis.
Het is niet ver en ik ga te voet naar huis.
Het is toch mooi weer!
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat
klassikaal besproken, waarbij de leerkracht de tekst
nogmaals voorleest en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze
“ik” leest. De hoor-kaartjes worden tenslotte geteld.
1.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg ervoor
dat ‘ik’ er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een kaartje met
daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het woord ‘ik’?.
Deze oefening kan je eventueel een paar keer herhalen, zeker indien je
enkele minder sterke cursisten in je groep hebt.
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(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

Leerkracht schrijft een aantal woorden op het bord
(waaronder een paar keer “ik”), cursisten omcirkelen ‘ik’ op
het bord.
Cursisten nemen oefening 1.3. in het werkboek en steken
het werkblad in een hoesje. Leerkracht controleert of dit bij
alle cursisten gebeurd is.
Cursisten maken deze oefening individueel, leerkracht helpt
waar nodig en checkt bij elke cursist. Na de verbetering
wordt alles op het hoesje weggeveegd.

1.4 Auditieve discriminatie van de klank i
 Leerkracht toont het woordkaartje “ik”. “Ik” is een woord. We
maken woorden met letters. Kijk, dit zijn allemaal letters.
Leerkracht schrijft een paar letters op het bord. Hoeveel
letters zijn er in het woord “ik”? Door die letters weet ik hoe
het woord klinkt. Soms spreek ik over letters en soms
spreek ik over klanken. Een klank, dat is wat je hoort. Bij dit
woord (leerkracht toont het woord “ik” op het bord) hoor je i
en k. Als ik dat woord wil schrijven, dan moet ik dat doen
met letters. Letters, dat zijn die kleine dingen hier die ik kan
lezen en schrijven. Een klank schrijven we soms als 1 letter,
zoals de i en de k, maar soms hebben we meer dan 1 letter
nodig om een klank te schrijven. Bijvoorbeeld bij het woordje
“boek” hoor je b – oe – k. En dat schrijven we zo: voor de b
heb ik 1 letter en die schrijf ik zo. Oe is 1 klank, maar die
schrijf ik zo, kijk maar. De oe is een combinatie van 2 letters.
De k hebben we ook bij het woordje “ik”. Die schrijven we
zo.
 Kijk nu nog eens naar het woordje “ik”. Hoeveel klanken
heeft dat woord? Waar is de 1ste klank? Wie toont de 1ste
klank van het woord “ik”? Dat is de klank “i”. En die schrijven
we met deze letter. Leerkracht hangt de bordletter i aan het
bord.
 Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een
reeks klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens
ze i horen.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart”. Leerkracht gaat na of
deze kaart bij elke cursist juist ligt, d.w.z. met de kleuren in
de volgorde ‘groen-rood-blauw’.
Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “i”
horen in het woord. Luister eens, ik ga nu woorden zeggen
en jullie steken je kaartje omhoog als je i hoort: map – kin –
leeg – loop – stil – kijk – muis – lip – taart – vis – uur – hout
– pil – net – tin – vier – kar – mees – kip – tim – vier – steel
– boek – lat - …
 Leerkracht geeft opnieuw een reeks woorden op maar
vraagt nu bij elk woord: Hoor je i? Waar hoor je i? Hoor je
dat vooraan (toont het groene vakje op de grobl-kaart), hoor
je dat in het midden (toont het rode vakje op de grobl-kaart)
of hoor je het achteraan in het woord (toont het blauwe vakje
op de grobl-kaart)?
Cursisten leggen vervolgens hun kaartje op de plaats in het
woord waar ze i horen: kil – mis – inkt – pil – tim – ik – rik –
sip – is – mik – lip – wit – kip – vin – zit – ril – in – …
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Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor i vooraan / in het
midden van het woord.
Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de i (bijna) nooit
op het einde van een woord staat. Indien dit wil zo is, wordt ze trouwens als
ie uitgesproken en niet als i (denk aan ski, pi, Li, en spaghetti, )
•

Cursisten
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aangebrachte
letter in een
letterrooster

•

Cursisten
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reeks woorden

•
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daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
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•

•

•

Cursisten
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aangebrachte
klank in een
reeks klanken
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze

1.5 Visuele discriminatie van de letter i
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel i’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter i.
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘i’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. Cursisten die een kaartje hebben met een woord
waarin de i vooraan staat, hangen hun kaartje in de eerste
kolom. Cursisten die een kaartje hebben met een woord
waarin de i in het midden staat, hangen hun kaartje in de
middelste kolom en cursisten die een kaartje hebben met
een woord waarin de i achteraan staat, hangen hun kaartje
in de 3de kolom.
De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten nemen oefening 1.5. in het werkboek en steken
het werkblad in een hoesje. Leerkracht controleert of dit bij
alle cursisten gebeurd is. Cursisten maken deze oefening
individueel, leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en
helpt waar nodig. Na de verbetering wordt alles op het
hoesje weggeveegd.
 Cursisten omcirkelen vervolgens de letter i in alle woorden
van oefening 1.3. (zelfde werkwijze met lumoset).
1.6 Motorische schrijfoefening: i
 We gaan die letter i nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we i. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter i schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en de lumoset en maken
oefening 1.6., waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potloodgreep (of pengreep indien met lumoset
gewerkt wordt)
3. de schrijfrichting
1.7 Auditieve discriminatie van de klank k
 Ons woordje ‘ik’ heeft 2 klanken, weet je nog? Vooraan
hebben we “i”, kijk maar (toont het woordkaartje). Kijk nu
eens naar deze klank. Wie weet welke klank dit is? En hoe
klinkt die? Dat is de “k”. Die schrijf je zo. Leerkracht hangt
de bordletter ‘k' aan het bord.
 Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een
reeks klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens
ze k horen.
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van de letter
binnen de 4
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Cursisten nemen de “grobl-kaart”. Leerkracht gaat na of
deze kaart bij elke cursist juist ligt, d.w.z. met de kleuren in
de volgorde ‘groen-rood-blauw’.
Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “k”
horen in het woord. Luister, ik zeg nu woorden en jullie
steken je kaartje omhoog als je “k” hoort: kap – stem – vest
– lik – haar – gom – akker – kam – mos – tien – tak – rug –
koud – bus – boek – …
Leerkracht geeft opnieuw een reeks woorden op maar
vraagt nu bij elk woord: Hoor je “k”? Waar hoor je “k”? Hoor
je dat vooraan (toont het groene vakje op de grobl-kaart),
hoor je dat in het midden (toont het rode vakje op de groblkaart) of hoor je het achteraan in het woord (toont het
blauwe vakje op de grobl-kaart)? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze k
horen: kil – lak – boek – kom – ski – ook – kam – keel – aks
– kap – koor – kaal – ruik – oké – zak – kaal – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor k vooraan / …

1.8 Visuele discriminatie van de letter k
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel k’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter k.
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘k’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken
 Cursisten nemen oefening 1.8. in het werkboek en steken
het werkblad in een hoesje. Leerkracht controleert of dit bij
alle cursisten gebeurd is.
Cursisten maken deze oefening individueel, leerkracht gaat
na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar nodig. Na de
verbetering wordt alles op het hoesje weggeveegd.
 Cursisten omcirkelen vervolgens de letter k in alle woorden
van oefening 1.3. (zelfde werkwijze met de lumoset)
1.9 Motorische schrijfoefening: k
 We gaan die letter k nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we k. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter k schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en de lumoset en maken
oefening 1.9., waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potloodgreep (of pengreep indien met lumoset
gewerkt wordt)
3. de schrijfrichting
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Oefening 1.8. in
het werkboek
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Oefening 1.3. in
het werkboek

•
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1.10 Zoek woorden met …
•

Cursisten kunnen
woorden met een
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opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden



Cursisten nemen oefening 1.10. in het werkboek en steken
het werkblad in een hoesje. Leerkracht controleert of dit bij
alle cursisten gebeurd is en geeft vervolgens een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan k
2. Zoek woorden met in het midden k
3. Zoek woorden met achteraan i
4. Zoek woorden met in het midden i
5. Zoek woorden met achteraan k
6. Zoek woorden met vooraan i
Na elke zoekopdracht kunnen de cursisten de omcirkelde
woorden eventueel wegvegen om zo de volgende zoekopdracht te vergemakkelijken.

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet
gewerkt wordt
met lumoset)

•

Oefening 1.12. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 11:
Hoeveel … hoor
je?-kaart

•

Kopieerblad 5:
hoor-kaartjes

Indien er niet gewerkt wordt met een lumoset kan je eventueel gebruik maken
van kleurpotloden om de oefening zo overzichtelijker te maken.
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1.11 Hakken en plakken
 Met de letters “i” – “k” kunnen we het woord “ik” maken. We
kunnen zo nog vele woorden maken met letters en klanken.
Welk woord kunnen we maken met p-e-n?
 Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
bus (b-u-s), tien, raam, map, gom, zes, soep, geel, vier,
maak, kip, rood, lat, deur, kat, map, lees, wit, neus, buik,
rug, …
1.12 Het referentiewoord in een tekst zoeken
 Cursisten nemen oefening 1.12. (en de lumoset) en
omcirkelen “ik” in de tekst. Leerkracht controleert bij elke
cursist individueel of het referentiewoord voldoende
herkend wordt. Na de verbetering wordt alles op het hoesje
weggeveegd.
1.13 Hoeveel woorden hoor je?
 We kennen nu al het woordje “ik” en zo zijn er vele woorden.
We gebruiken die woorden om te spreken en dan maken we
zinnen. ‘Ik woon in Gent’ is een zin met de woorden ‘ik’ (telt
ondertussen mee op de vingers), ‘woon’, ‘in’, ‘Gent’. Dat zijn
4 woorden. Luister nu eens naar de volgende zin en zeg
eens hoeveel woorden je hoort:
“Ik drink koffie met melk”. Hoeveel woorden heb je gehoord?
 Cursisten nemen elk een ‘Hoeveel … hoor je-kaart’
(kopieerblad 11) en hoor-kaartjes. Kijk eens naar deze
kaart. Je ziet hier cijfers tot 8. “Ik drink koffie met melk”, dat
zijn 5 woorden, ik leg mijn hoorkaartje op 5, want ik heb 5
woorden gehoord.
 Leerkracht geeft de volgende zinnen op, cursisten duiden
a.d.h.v. hun kaart aan hoeveel woorden ze gehoord hebben
in de zin. Het resultaat wordt telkens klassikaal besproken.
Leerkracht gaat daarbij ook in op de plaats van de woorden
in de zin.
Ik neem een rode map -> Hoeveel woorden heb je gehoord?
Waar hoor je ik? Op welk nummer hoor je ‘ik’? Waar hoor je
map? Waar hoor je rode? Welk woord hoor je op nummer
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•
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2?… (Tussendoor herhaalt leerkracht de zin verschillende
keren).
De volgende zinnen worden op die manier besproken:
1. Tim eet een banaan.
2. Leen is ziek.
3. Karla werkt vandaag niet.
4. Karla telefoneert naar Kris.
5. Leen gaat morgen niet naar school.

1.14 Zoek het referentiewoord in een reeks letters
 Cursisten nemen oefening 1.14. in het werkboek en steken
het werkblad in een hoesje. Leerkracht controleert of dit bij
alle cursisten gebeurd is.
Cursisten onderstrepen “ik” in een reeks letters. Leerkracht
controleert bij elke cursist individueel. Na de verbetering
wordt alles op het hoesje weggeveegd.
1.15 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten nemen hun kaart voor auditieve oefeningen
(kopieerblad 4) en hun "juist-of-fout"-kaartjes (kopieerblad
5). Leerkracht dicteert telkens 2 woorden. De ene keer zijn
dat 2 dezelfde woorden, een andere keer zijn dat 2
verschillende woorden. Indien cursisten 2 dezelfde woorden
na elkaar horen, leggen ze een juist-kaartje op het nummer.
Horen ze 2 verschillende woorden, dan leggen ze een foutkaartje op het nummer.
De opgegeven woorden zijn:
1. map – map
2. ram – raam
3. ik – kik
4. rook – koor
5. maak – maak
6. stil – stiel
7. geel – geel
8. tak – taak

Deze oefening herhaal je best, telkens met andere
woorden.
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Oefening 1.14. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 4:
kaart voor
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oefeningen

•

Kopieerblad 5:
"juist-of-fout"kaartjes

1.16 Motorische schrijfoefening van het referentiewoord
 Cursisten nemen oefening 1.16. en schrijven een aantal
keer het referentiewoord. Leerkracht gaat bij elke cursist na
of de letters correct gevormd worden, of de cursisten de
positie van de letters t.o.v. elkaar respecteren en of ze
voldoende witruimte laten tussen de woorden.
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Opmerking vooraf:
Vanaf het 2de referentiewoord vermeld ik niet meer telkens opnieuw het gebruik van de lumoset, dit om eindeloze
herhalingen te vermijden.
Let wel: het is niet zeker dat het systeem reeds voldoende ingeburgerd is bij alle cursisten. Sommige cursisten
zullen er zeker baat bij hebben om hen extra in het oog te houden (Steken ze het werkblad wel in het hoesje voor
ze aan de oefening beginnen? Duwen ze niet te hard op de stiftjes? Steken ze het dopje op de stift wanneer ze
klaar zijn met schrijven? …).
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•
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LESVERLOOP
2.1 Inleiding van het referentiewoord ‘lat’
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht toont een lat) Wat doe je daarmee? Waarvoor
gebruik je dat? Wie heeft er een lat? Wat staat er daar op, op
die lat? Hoe lang is deze lat? …
 Leerkracht hangt de foto van een lat op het bord en schrijft
vervolgens het woord ‘lat’ op het bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht geeft
een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje omhoog
telkens ze ‘lat’ horen.
ik – pen – lat – kom – vis – laat – lees – lat – tik – huis – vier –
kat – bus – tal – vuur – lat – les – lok – lam – lat – lat – veel –
lot – kam – lat – reis – lat – …
2.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en een
setje hoor-kaartjes.
 Leerkracht leest een tekst voor, cursisten leggen een kaartje
neer telkens ze het woord ‘lat’ horen.
Ik zit in de klas. Lot zit naast mij.
Lot heeft geen lat. Ze vraagt mijn lat.
Ik neem de lat en ik geef ze aan Lot.
Lot meet haar blad met een lat.
Daarna legt ze de lat weer op mijn tafel.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat klassikaal
besproken, waarbij de leerkracht de tekst nogmaals voorleest
en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze ‘lat’ leest. De hoorkaartjes worden tenslotte geteld en de resultaten worden
vergeleken.
2.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg ervoor dat
‘lat’ er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een kaartje met daarop
een woord. Wie heeft het kaartje met het woord ‘lat’?.

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van de lat

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 4:
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auditieve
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•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden

•

Oefening 2.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Deze oefening kan je eventueel een paar keer herhalen, zeker indien je enkele
minder sterke cursisten in je groep hebt.



Leerkracht schrijft een aantal woorden op het bord (waaronder
een paar keer ‘lat’), cursisten omcirkelen ‘lat’ op het bord.
Cursisten maken individueel oefening 2.3. in het werkboek,
leerkracht helpt waar nodig en checkt bij elke cursist of dit lukt.
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2.4 Auditieve discriminatie van de klank l
 Leerkracht toont het woordkaartje “lat”. Kijk nog eens naar het
woordje “lat”. Hoeveel klanken heeft dat woord? Waar is de 1ste
klank? Wie toont de 1ste klank van het woord “lat”? Dat is de “l”.
Leerkracht hangt de bordletter l aan het bord.
Het kan nodig zijn om de begrippen klank en letter nog eens te herhalen. Het is
belangrijk dat de cursisten weten wat een klank en wat een letter is.
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Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een reeks
klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens ze l
horen.
Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “l” horen
in het woord. Luister eens, ik ga nu woorden zeggen en jullie
steken je kaartje omhoog als je l hoort.
lat – kaas – peer – stoel – maar – veer – huis – lees – kam –
vaak – rug – lam – ik – keel – pauw – muis – wit – stok – geel –
hier – nee – jas – lauw – soep – uil – …
Elke cursist krijgt een “grobl-kaart”. Leerkracht gaat na of deze
kaart bij elke cursist juist ligt, d.w.z. met de kleuren in de
volgorde ‘groen-rood-blauw’.
Leerkracht geeft opnieuw een reeks woorden op maar vraagt nu
bij elk woord: Hoor je l? Waar hoor je l? Hoor je dat vooraan
(toont het groene vakje op de grobl-kaart), hoor je dat in het
midden (toont het rode vakje op de grobl-kaart) of hoor je het
achteraan in het woord (toont het blauwe vakje op de groblkaart)?
Cursisten leggen vervolgens hun kaartje op de plaats in het
woord waar ze l horen: leeuw – mol – sla – lees – koel – val –
lig – elk – taal – geel – loom – als – lach – Ella – loop – wiel –
vol – leen – bal – alt – les – lot – veel – lap – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor l vooraan …

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de l zowel vooraan,
in het midden als achteraan kan staan.

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een reeks
woorden

2.5 Visuele discriminatie van de letter l
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel ‘l’-en) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een l.
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je kan
hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘l’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje in
het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht om
hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. Cursisten die
een kaartje hebben met een woord waarin de l vooraan staat,
hangen hun kaartje in de eerste kolom. Cursisten die een
kaartje hebben met een woord waarin de l in het midden staat,
hangen hun kaartje in de middelste kolom en cursisten die een
kaartje hebben met een woord waarin de l achteraan staat,
hangen hun kaartje in de 3de kolom.
De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 2.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
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Cursisten kunnen
de aangebrachte
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schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een reeks
klanken
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een reeks
woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar (in
het woord) ze de
aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

Cursisten omcirkelen vervolgens de letter l in alle woorden van
oefening 2.3.

2.6 Motorische schrijfoefening: l
 We gaan die letter l nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo schrijven
we l. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de letter l schrijft.
Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 2.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potloodgreep (of pengreep indien met lumoset
gewerkt wordt)
3. de schrijfrichting
2.7 Auditieve discriminatie van de klank a
 Ons woordje ‘lat’ heeft 3 letters/klanken, weet je nog? Vooraan
hebben we “l”, dat hebben we daarjuist gezien. Kijk nu eens
naar deze letter. Wie weet welke letter dit is? En hoe klinkt die?
Dat is de “a”. Leerkracht hangt de bordletter ‘a’ aan het bord.
 Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een reeks
klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens ze a
horen.
 Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “a” horen
in het woord. Luister, ik zeg nu woorden en jullie steken je
kaartje omhoog als je a hoort.
lat – boek – pen – gom – kast – raam – bank – lip – tas –
veel – kijk – tram – uil – pak – voor – tien – zes – kar – Leen –
Sam – pas – klik – rat – huis – stoel – bus – rijst – teen –
voet – arm – wit – …
 Cursisten nemen de “grobl-kaart”. Leerkracht gaat na of deze
kaart bij elke cursist juist ligt. Leerkracht geeft opnieuw een
reeks woorden op maar vraagt nu bij elk woord: Hoor je a? Waar
hoor je a? Hoor je dat vooraan (toont het groene vakje op de
grobl-kaart), hoor je dat in het midden (toont het rode vakje op
de grobl-kaart) of hoor je het achteraan in het woord (toont het
blauwe vakje op de grobl-kaart)? Cursisten leggen vervolgens
hun kaartje op de plaats in het woord waar ze a horen.
lat – kat – arm – pap – kar – val – as – man – kap – sam – Emma
– tak – bal – was – ark – tas – gat – dak – oma – lam – pan –
hap – jas – zak – opa – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor a vooraan/…

•

Oefening 2.6. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 3:
flitswoord “lat”

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6: de
“grobl-kaart”

•

Kopieerblad 3:
allerlei
flitswoorden

•

Oefening 2.8. in
het werkboek

•

Oefening 2.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de a meestal in het
midden of vooraan staat. Achteraan kan ook, maar dan gaat het meestal om een
naam of ‘aanspreking’ (Karla, Emma, oma, mama, …), zoniet wordt de a
achteraan als aa uitgesproken.

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een reeks
woorden

2.8 Visuele discriminatie van de letter a
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel a’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter a.
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je kan
hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘a’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje in
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klanken
Cursisten
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klank in een reeks
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aangeven waar (in
het woord) ze de
aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht om
hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De resultaten
worden klassikaal besproken.
Cursisten maken individueel oefening 2.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
Cursisten omcirkelen vervolgens de letter a in alle woorden van
oefening 2.3.

2.9 Motorische schrijfoefening: a
 We gaan die letter a nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo schrijven
we a. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de letter a schrijft.
Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 2.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potloodgreep (of pengreep indien met lumoset
gewerkt wordt)
3. de schrijfrichting
2.10 Auditieve discriminatie van de klank t
 Ons woordje ‘lat’ heeft 3 letters/klanken, weet je nog? Welke
letter hebben we vooraan? En welke letter staat er in het
midden? Kijk nu eens naar deze letter. Wie weet welke letter dit
is? En hoe klinkt die? Dat is de “t”. Leerkracht hangt de
bordletter ‘t’ aan het bord.
 Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een reeks
klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens ze t
horen.
 Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “t” horen
in het woord. Luister, ik zeg nu woorden en jullie steken je
kaartje omhoog als je t hoort.
lat – teen – mis – kok – loop – tram – voor – lees – tip – slot –
vier – tien – blauw – pen – gom – wit – vijf – voet – paal –
mos – auto – top – vaar – kam – …
 Cursisten nemen de “grobl-kaart”. Leerkracht gaat na of deze
kaart bij elke cursist juist ligt. Leerkracht geeft opnieuw een
reeks woorden op maar vraagt nu bij elk woord: Hoor je t? Waar
hoor je t? Hoor je dat vooraan (toont het groene vakje op de
grobl-kaart), hoor je dat in het midden (toont het rode vakje op
de grobl-kaart) of hoor je het achteraan in het woord (toont het
blauwe vakje op de grobl-kaart)? Cursisten leggen vervolgens
hun kaartje op de plaats in het woord waar ze t horen.
lat – tak – tien – kat – auto – meet – zit – top – voet – til – tim –
letter – mat – riet – tuin – sta – tel – vat – Tijl – met – tam – poot
– vit – Tom – laat – otter – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor t vooraan/ …

•

Oefening 2.9. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 3:
flitswoord “lat”

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6: de
“grobl-kaart”

•

Kopieerblad 3:
allerlei
flitswoorden

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de t zowel vooraan,
in het midden als achteraan in een woord kan staan.

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte

2.11 Visuele discriminatie van de letter t
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel t’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter t.
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•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden

Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je kan
hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘t’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje in
het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht om
hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De resultaten
worden klassikaal besproken.
Cursisten maken individueel oefening 2.11. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
Cursisten omcirkelen vervolgens de letter t in alle woorden van
oefening 2.3.

2.12 Motorische schrijfoefening: t
 We gaan die letter t nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo schrijven
we t. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de letter t schrijft.
Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 2.12.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de de potloodgreep (of pengreep
indien met lumoset gewerkt wordt)
2. de schrijfrichting
2.13 Het referentiewoord in een tekst herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 2.13., waarbij ze het referentiewoord in een
doorlopende tekst moeten onderstrepen. Leerkracht gaat na of
dit bij iedereen lukt en helpt waar nodig.
2.14 Het referentiewoord in een reeks letters herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 2.14., waarbij ze het referentiewoord in een reeks
letters moeten onderstrepen. Leerkracht gaat na of dit bij
iedereen lukt en helpt waar nodig.
2.15 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 2.15. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten, cursisten omcirkelen telkens de woorden die
ze moeten zoeken. Leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan l
2. Zoek woorden met in het midden a
3. Zoek woorden met achteraan t
4. Zoek woorden met achteraan l
5. Zoek woorden met vooraan t
2.16 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW ‘lat’
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
lat – ik – tak – lak – lik – kat
Welke letters kennen we nu al? Cursisten sommen de letters
van ‘ik’ en ‘lat’ op. Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we

Zwart op wit - Janique Vanderstocken

•

Oefening 2.11 in
het werkboek

•

Oefening 2.3. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 2.12. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 2.13. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 2.14. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 2.15. in
het werkboek

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet
gewerkt wordt
met lumoset)

•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW ‘lat’

•

Bordletters
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klank

•

Cursisten
herkennen
opgegeven
woorden in een
reeks woorden

met de letters i, k, l, a en t kunnen maken. Twee woorden
hebben we al geleerd: ik en lat.
Wie kan met de bordletters de woorden ik en lat maken?
Welke woorden ken je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wat
hoor je vooraan in het woord ‘tak’? Welke letter moet ik hier
(leerkracht toont het groene vakje op de grobl-kaart) hangen?
Wat hoor je in het midden? Welke letter moet ik hier hangen?
En wat hoor ik achteraan? Welke letter moet ik hier hangen? Op
die manier worden alle foto’s (kernwoorden) overlopen. Indien
nodig wordt deze oefening nog eens herhaald.
Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord ‘lat’ horen en
deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht om
‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto hoort.
De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar aan het
bord gehangen.
De resultaten worden vervolgens klassikaal overlopen.
Cursisten nemen vervolgens oefening 2.16. in het werkboekje.
Elke cursist krijgt een rooster met de woorden (kopieerblad 15)
en een schaar. Cursisten knippen de woorden uit en leggen
deze vervolgens onder de corresponderende foto. Leerkracht
controleert of de woorden juist liggen. Indien dit het geval is,
krijgt de cursist ook een pot lijm zodat hij/zij de foto’s op het blad
kan kleven.

2.17 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 2.17. en omcirkelen het juiste woord
onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s en de
corresponderende woorden onder de foto’s aan het bord.
Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna kijkt
leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening volledig (en
correct) verbeterd werd.
2.18 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop (kopieerblad 8) op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin telkens
1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten passen
het woord telkens aan. Leg met je letters lat. Verander lat in kat.
Welke letter moet je wegdoen? Welke letter moet je daar dan
leggen? …
-> lat – kat – kit – kil – kik – lik – lak - tak – tal – til – tik
2.19 Welk woord hoor je?
 Cursisten nemen oefening 2.19. Leerkracht leest eerst de
woordenrij en geeft dan een woord in de woordenrij op dat de
cursisten moeten omcirkelen.
Voorbeeld: lat – tak – kat – tik – tal -> omcirkel tak
 Wanneer alle woorden omcirkeld zijn lezen cursisten om de
beurt eerst de rij woorden, daarna zeggen ze welk woord ze
omcirkeld hebben.
 De omcirkelde woorden kunnen de cursisten daarna eventueel
overschrijven op hun lijntjesblad.
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Indien cursisten met de lumoset werken, kunnen ze in een volgende les deze
oefening opnieuw maken, maar deze keer spelt leerkracht de woorden (zie
opmerking vooraf). Voorbeeld: omcirkel het woord met de letters : t – i – k

•

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

Cursisten kunnen
de ontbrekende
klank/letter in een
woord invullen

2.20 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (2.20.) hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
(Voorbeeld: Schrijf nummer 1 bij: ki – li – ti)
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten om de beurt een paar rijtjes
voorlezen.
2.21 Ontbrekende letters/klanken invullen
 Cursisten nemen oefening 2.21. in het werkboek. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten vullen de ontbrekende
klank/letter (k, l of t) in:
tal – kat – lat – tak
kil – til – tik – kik
kit – lak – kik
kat – lak – lat
tal – tak – til
tik – kil – kik
+ klassikaal verbeteren

Zwart op wit - Janique Vanderstocken

•

Oefening 2.20. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 2.21. in
het werkboek

•

Lumoset

29

Zwart op wit - Janique Vanderstocken

30

LESDOELEN

LESVERLOOP
1.1
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Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een
voorgelezen tekst

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
woorden

Inleiding van het referentiewoord “map”
Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht toont een map). Wat doe je daarmee? Waarvoor
gebruik je dat? Wie heeft er een map? Toon eens je map.
Welke kleur heeft je map? En die van jou? Leerkracht hangt
de foto van een map op het bord en schrijft vervolgens het
woord “map” op het bord.
Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht
geeft een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje
omhoog telkens ze “map” horen.
ik – lat – map – tak – pan – hoor – leg – mep – map – taart
– tim – lees – map – koor – mop – lip – sap – mak – map –
tien – nap – maar – …

1.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes.
 Leerkracht leest een tekst voor, cursisten leggen een
kaartje neer telkens ze het nieuwe referentiewoord horen.
Ik zoek mijn map. Ik zie mijn map nergens. Mijn map ligt
niet op de tafel. Ze zit ook niet in mijn tas. Heb jij mijn
map gezien? Misschien staat mijn map in de kast.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat
klassikaal besproken, waarbij de leerkracht de tekst
nogmaals voorleest en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze
“map” leest. De hoor-kaartjes worden tenslotte geteld en de
resultaten worden vergeleken.
1.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
de flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg
ervoor dat “map” er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een
kaartje met daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het
woord “map”?.

MATERIAAL
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Hoor-kaartjes

•
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•
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Deze oefening kan je eventueel een paar keer herhalen, zeker indien je
enkele minder sterke cursisten in je groep hebt.




•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks klanken
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden

Leerkracht schrijft een aantal woorden op het bord
(waaronder een paar keer “map”), cursisten omcirkelen
“map” op het bord.
Cursisten maken individueel oefening 3.3. in het werkboek,
leerkracht helpt waar nodig en checkt bij elke cursist.

1.4 Auditieve discriminatie van de klank m
 Leerkracht toont de foto van de map. Welk woord was dit
ook weer? Hoeveel klanken heeft dat woord? Welke klank
hoor je eerst? Kijk nu eens naar het woordkaartje. Waar is
de 1ste letter? Wie toont de 1ste letter van map? Dat is de
letter “m”. Leerkracht hangt de bordletter aan het bord.
 Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een
reeks klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens
ze m horen.
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aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord





Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “m”
horen in het woord. Luister eens, ik ga nu woorden zeggen
en jullie steken je kaartje omhoog als je m hoort.
map – kin – boek – nog – loom – stil – meer – maan –
Leen – tim – Sam – maart – koor – tien – drie – oma – druif
– leem – moe – …
Elke cursist krijgt een “grobl-kaart”. Leerkracht gaat na of
deze kaart bij elke cursist juist ligt, d.w.z. met de kleuren in
de volgorde ‘groen-rood-blauw’.
Leerkracht geeft opnieuw een reeks woorden op maar
vraagt nu bij elk woord: Hoor je m? Waar hoor je m? Hoor
je dat vooraan (toont het groene vakje op de grobl-kaart),
hoor je dat in het midden (toont het rode vakje op de groblkaart) of hoor je het achteraan in het woord (toont het
blauwe vakje op de grobl-kaart)? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze m
horen:
moe – kam – mees – muur – oma – Tim – Sam – maak –
mat – som – mus – kom – maalt – Emma – roem – muis –
lijm – map – min – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor m vooraan/ …

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de m zowel
vooraan, in het midden als achteraan kan staan.

•

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
reeks woorden

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren

1.5 Visuele discriminatie van de letter m
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel ‘m’en) op het
bord. Cursisten omcirkelen om de beurt een letter m.
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘m’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. Cursisten die een kaartje hebben met een woord
waarin de m vooraan staat, hangen hun kaartje in de eerste
kolom. Cursisten die een kaartje hebben met een woord
waarin de m in het midden staat, hangen hun kaartje in de
middelste kolom en cursisten die een kaartje hebben met
een woord waarin de m achteraan staat, hangen hun kaartje
in de 3de kolom.
De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 3.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
 Cursisten omcirkelen vervolgens de letter m in alle woorden
van oefening 3.3.
1.6 Motorische schrijfoefening: m
 We gaan die letter m nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we m. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter m schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
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Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 3.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potloodgreep (of pengreep indien met lumoset
gewerkt wordt)
3. de schrijfrichting

1.7 Auditieve discriminatie van de klank p
 Ons woordje “map” heeft 3 letters/klanken, weet je nog?
Vooraan hebben we “m”, dat hebben we daarjuist gezien.
Kijk nu eens naar deze letter. Wie weet welke letter dit is?
En hoe klinkt die? Dat is de “p”. Leerkracht hangt de
bordletter p aan het bord.
 Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een
reeks klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens
ze p horen.
Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “p”
horen in het woord. Luister, ik zeg nu woorden en jullie
steken je kaartje omhoog als je p hoort.
map – poort – bus – tien – geel – raam – pas – deur –
knoop – bel – rood – blauw – zes – pan – kip – tafel – twee
– top – piet – paar – kers – soep – appel – bank – bos – …
 Cursisten nemen de “grobl-kaart”. Leerkracht gaat na of
deze kaart bij elke cursist juist ligt. Leerkracht geeft opnieuw
een reeks woorden op maar vraagt nu bij elk woord: Hoor je
p? Waar hoor je p? Hoor je dat vooraan, hoor je dat in het
midden of hoor je het achteraan in het woord (toont daarbij
telkens het corresponderende vakje op de grobl-kaart)?
Cursisten leggen vervolgens hun kaartje op de plaats in het
woord waar ze p horen.
pak – kip – poort – pan – sap – opa – kap – piet – soep –
prei – spa – sop – peer – rap – pot – reep – kap – snoep –
kruip – pijl – pier – pauw – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor p vooraan/ …
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Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de p zowel
vooraan, in het midden als achteraan in een woord kan voorkomen.

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster
Cursisten
herkennen de
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1.8
Visuele discriminatie van de letter p
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel p’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter p
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘p’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 3.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
 Cursisten omcirkelen vervolgens de letter p in alle woorden
van oefening 3.3.
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1.9 Motorische schrijfoefening: p
 We gaan die letter p nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we p. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter p schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 3.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potlood- of pengreep
3. de schrijfrichting
1.10 Het referentiewoord in een tekst herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 3.10., waarbij ze het referentiewoord in een
doorlopende
tekst
moeten
onderstrepen.
Leerkracht gaat na of dit bij iedereen lukt en helpt waar
nodig.
1.11 Het referentiewoord in een reeks letters herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 3.11., waarbij ze het referentiewoord in een reeks
letters moeten onderstrepen. Leerkracht gaat na of dit bij
iedereen lukt en helpt waar nodig.
1.12 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (3.12.) hardop voor.
Cursisten “volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten om de beurt een paar
rijtjes voorlezen.
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Je kan er bij deze oefening ook voor kiezen om niet alle wisselrijtjes in één
keer te behandelen, maar de oefening over verschillende lessen verspreiden
(naar eigen keuze, afhankelijk van je groep). Indien verschillende cursisten
nog problemen hebben met lezen, is het sowieso aangewezen om deze
wisselrijtjes in verschillende lessen te herhalen.

•
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1.13 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 3.13. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan p
2. Zoek woorden met in het midden a
3. Zoek woorden met achteraan m
4. Zoek woorden met achteraan p
5. …
1.14 Middenklank invullen

Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
tal – til – tal
lik – lak – lak
stal – stal – stil
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slip – slap – slip
Op een middenklank-kaart staan telkens 3 woorden met dezelfde letters
vooraan en achteraan en een ontbrekende middenklank. Ook wanneer nog
niet alle letters (vooraan / achteraan) gekend zijn kan de kaart gebruikt
worden, de aandacht gaat immers naar de middenklank. Je kan gerust ook
2 keer hetzelfde woord (met dezelfde middenklank) dicteren, dit maakt de
oefening iets moeilijker.
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1.15 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “map”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het
bord: map – tim – mat – pil – lam – pak – kip – lip – kam
Welke letters kennen we nu al? Cursisten sommen de reeds
aangebrachte letters op. Dit zijn allemaal foto’s van
woorden die we met deze letters kunnen maken.
 Wie
kan
met
de
bordletters
map
maken?
Welke woorden ken je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wat
hoor je vooraan in het woord “mat”? Welke letter moet ik
hier (leerkracht toont het groene vakje op de grobl-kaart)
hangen? Wat hoor je in het midden? Welke letter moet ik
hier hangen? En wat hoor ik achteraan? Welke letter moet
ik hier hangen? … Op die manier worden alle foto’s
(kernwoorden) overlopen. Indien nodig wordt deze oefening
herhaald.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “map”
horen en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s uit
onder de cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de
opdracht om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat
bij hun foto hoort. De foto en het woord worden dan naast
elkaar aan het bord gehangen.
De resultaten worden vervolgens klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 3.15. in het
werkboekje. Elke cursist krijgt een rooster met de woorden
en een schaar. Cursisten knippen de woorden uit en leggen
deze vervolgens onder de corresponderende foto.
Leerkracht controleert of de woorden juist liggen. Indien dit
het geval is, krijgt de cursist ook een pot lijm zodat hij/zij de
foto’s op het blad kan kleven.
1.16 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 3.16. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s
en de corresponderende woorden onder de foto’s aan het
bord. Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna
kijkt leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening
volledig (en correct) verbeterd werd.
1.17 Zoek hetzelfde woord
 Cursisten nemen oefening 3.17. en omcirkelen in een reeks
woorden telkens het opgegeven woord. Leerkracht gaat na
of dit bij iedereen lukt en helpt waar nodig.
 Cursisten lezen om de beurt een rij woordjes. Een andere
cursist daarbij komt naar het bord en maakt met de
bordletters het woord dat de cursisten moesten omcirkelen.
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1.18 Hakken en plakken
 Met de letters m-a-p kunnen we het woord “map” maken.
We kunnen zo nog vele woorden maken met letters en
klanken. Welk woord kunnen we maken met b-oe-k?
 Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
bus (b-u-s) - vier – huis – lat – gom – lijm – peuk – tik – vat
– raam – zes – keer – giet – room – zoet – bijl – lam – sop
– mus – kaal – leer – mos – bal – tel – leef – …
1.19 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord
met de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord.
Cursisten passen het woord telkens aan. Leg met je letters
kam. Verander kam in kat. Welke letter moet je wegdoen?
Welke letter moet je daar dan leggen? …
-> kam – kat – kap – kip – lip – tip – tik – tak – lak – las –
lam – sam – tam – tim – til - …
1.20 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont
elk kaartje heel even aan de klas (een paar seconden).
Cursisten lezen het woord hardop.
 Leerkracht deelt de foto’s bij de flitswoorden uit onder de
cursisten zodat elke cursist 1 of 2 fotokaartjes heeft.
Cursisten verwoorden om de beurt wat er op hun foto staat.
 Leerkracht neemt opnieuw de kaartjes met de flitswoorden
en toont elk kaartje heel even aan de klas. De cursist die de
foto bij het flitswoord heeft, toont de foto en hangt die
vervolgens aan het bord.
 Leerkracht deelt de flitswoorden uit, cursisten hangen de
kaartjes onder de juiste foto’s.
1.21 Klassikaal dictee
 Elke cursist krijgt een lumodicteekaart. Leerkracht dicteert
telkens een woord. Cursisten schrijven dit woord op hun
lumodicteekaart en houden hun kaart zó dat de leerkracht
kan zien wat ze geschreven hebben. Indien het woord juist
is doet leerkracht teken dat het weggeveegd mag worden,
zoniet wijst leerkracht er op dat er iets fout is (vooraan,
midden, achteraan) en herhaalt ze het woord nog eens
expliciet.
De woorden zijn: map – kip – til – kam – pak – tim – mat –
lam – mik – tam - …
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Voordeel van de lumodicteekaart is dat de cursisten veel minder van elkaar
“afkijken”. Van het moment dat het woord ‘gecontroleerd’ is wordt het
weggeveegd, zodat de tijd om af te kijken sowieso al veel beperkter is.
Een ander voordeel is dat cursisten niet voortdurend naar “voorgaande”
woorden vragen.

1.22 Welk woord hoor je?
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Cursisten nemen oefening 3.22. Leerkracht leest eerst de
woordenrij en geeft dan een woord in de woordenrij op dat
de cursisten moeten omcirkelen.
Voorbeeld: … -> omcirkel mat
Wanneer alle woorden omcirkeld zijn lezen cursisten om de
beurt eerst de rij woorden, daarna zeggen ze welk woord ze
omcirkeld hebben.
De omcirkelde woorden kunnen de cursisten daarna
eventueel overschrijven op hun lijntjesblad.
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Oefening 3.22. in
het werkboek
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Kopieerblad 10:
lijntjesblad

•

Lumoset

Indien cursisten met de lumoset werken, kunnen ze in een volgende les deze
oefening opnieuw maken, maar deze keer spelt leerkracht de woorden.
Voorbeeld: omcirkel het woord met de letters : t – i – k
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Opmerking vooraf:
Vanaf het 4de referentiewoord vermeld ik niet meer telkens opnieuw het gebruik van de “grobl-kaart”, dit om
eindeloze herhalingen te vermijden. De “grobl-kaart” wordt gebruikt bij de auditieve discriminatie van de nieuwe
klank, waarbij de cursisten moeten aanduiden waar ze de nieuwe klank horen.
Voor alle duidelijkheid nog even ter illustratie:
Leerkracht gaat voor ze aan de oefening begint na of de kaart bij elke cursist juist ligt, d.w.z. met de kleuren
in de volgorde ‘groen-rood-blauw’.
Vervolgens geeft ze een reeks woorden op en vraagt ze bij elk woord: Hoor je … (nieuwe klank)? Waar hoor
je dat? Hoor je dat vooraan (toont het groene vakje op de grobl-kaart), hoor je dat in het midden (toont het
rode vakje op de grobl-kaart) of hoor je het achteraan in het woord (toont het blauwe vakje op de groblkaart)? Cursisten leggen vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze de klank horen.

LESDOELEN
•

•
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Cursisten
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in een reeks
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LESVERLOOP
4.1 Inleiding van het referentiewoord “lees”
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Kijk eens
naar deze foto (leerkracht toont een foto van een meisje dat
leest) Wat zie je? Dit is Noortje. Wat doet Noortje? En wat
doe je met een boek? Ik “lees” een boek.
 Leerkracht hangt de foto van “lees” op het bord en schrijft
vervolgens het woord “lees” op het bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht
geeft een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje
omhoog telkens ze “lees” horen.
meer – kees – les – tas – lees – mis – leer – lak – lies –
lees – rat – kies – lus – lees – lees – lam – mees – meel –
lees – luis – vijs – leen – leed - lees – …
4.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes.
 Leerkracht leest een tekst voor, cursisten leggen een
kaartje neer telkens ze het nieuwe referentiewoord horen.
Ik lees een boek. Het is een boek over de geschiedenis
van Gent. Ik lees graag. Elke dag lees ik een paar
bladzijden. Zo leer ik altijd wat bij. Ik lees over de
gebouwen in Gent, bekende personen, de industrie, en zo
veel meer. Ik lees ook elke dag de krant. Van a tot z. Ik
lees ook graag romans. Vooral in de vakantie lees ik veel.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat
klassikaal besproken, waarbij de leerkracht de tekst
nogmaals voorleest en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze
“lees” leest. De hoor-kaartjes worden tenslotte geteld en de
resultaten worden vergeleken.
4.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
de flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg
ervoor dat “lees” er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een
kaartje met daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het
woord “lees”?.

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto ‘lees’

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 4:
Kaart voor
auditieve
oefeningen

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden

•

Oefening 4.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Deze oefening kan je eventueel een paar keer herhalen.
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•

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks klanken
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

Leerkracht schrijft woorden op het bord (waaronder een
paar keer “lees”), cursisten omcirkelen “lees” op het bord.
Cursisten maken individueel oefening 4.3. in het werkboek,
leerkracht helpt waar nodig en checkt bij elke cursist.

4.4 Auditieve discriminatie van de klank ee
 Leerkracht toont het woordkaartje “lees”. Kijk nog eens naar
het woordje “lees”. Hoeveel klanken heeft dat woord? Waar
is de 1ste letter? Wie toont de 1ste klank van het woord “lees”?
Dat is de klank “l”. Die kennen we al van het woordje lat. En
wat hoor je na l? Welke klank is dat? De “ee” is geen aparte
letter. Ee schrijf je zo. Leerkracht hangt de bordletter ee aan
het bord.
 Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een
reeks klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens
ze ee horen.
 Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “ee”
horen in het woord. Luister eens, ik ga nu woorden zeggen
en jullie steken je kaartje omhoog als je ee hoort.
meel – ziek – zit – leg – teen – veel – vier – tim – leen –
keel – kin – rijst – stier – meer – hier – leeg – duim – hek –
geel – mis - mees – …
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart. Leerkracht geeft opnieuw
een reeks woorden op maar vraagt nu bij elk woord: Hoor je
ee? Waar hoor je ee? Cursisten leggen vervolgens hun
kaartje op de plaats in het woord waar ze ee horen: lees –
teen – eerst – keel – geel – zee – peer – eend – leer –
mee – veel – beer – thee – meel – leeg – veer – eet – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor ee vooraan/ …

•

Kopieerblad 3:
flitswoord lees

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerblad 3:
allerlei
flitswoorden

•

Oefening 4.5. in
het werkboek

•

Oefening 4.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de ee zowel
vooraan, in het midden als achteraan kan staan.

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
reeks woorden

4.5 Visuele discriminatie van de letter ee
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel ee’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter ee
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘ee’ in hun woord(en)
hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 4.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
 Cursisten omcirkelen vervolgens de ee in alle woorden van
oefening 4.3.
4.6

•

Motorische schrijfoefening: ee

Cursisten kunnen
de aangebrachte
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letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

•

•

•

Cursisten
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aangebrachte
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reeks klanken
Cursisten
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aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
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(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord





We gaan die letter ee nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we ee. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
ee schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 4.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potloodgreep (of pengreep indien met lumoset
gewerkt wordt)
3. de schrijfrichting

4.7 Auditieve discriminatie van de klank s
 Ons woordje “lees” heeft 3 klanken, weet je nog? Vooraan
hebben we “l” en in het midden hebben wee “ee”.. Kijk nu
eens naar deze klank. Wie weet welke klank dit is? En hoe
klinkt die? Dat is de “s”. Leerkracht hangt de bordletter ‘s’
aan het bord.
 Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een
reeks klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens
ze s horen.
 Leerkracht zegt een woord, cursisten geven aan of ze “s”
horen in het woord. Luister, ik zeg nu woorden en jullie
steken je kaartje omhoog als je s hoort:
mes – rat – slim – sam – tim – keer – raak – ton – voet –
som – vier – nies – kees – tram – fluit – trein – saus – maat
– sein – …
 Cursisten nemen de “grobl-kaart”. Leerkracht geeft opnieuw
een reeks woorden op maar vraagt nu bij elk woord: Hoor je
s? Waar hoor je s? Cursisten leggen vervolgens hun kaartje
op de plaats in het woord waar ze s horen.
lees – sam – mis – Saar – Asse – vaas – lies – roos –
soep – sas! – mossel – snee – huis – vies – sop – saus –
mees – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor s vooraan / …
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•

Lumoset
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Kopieerblad 3:
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Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”
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allerlei
flitswoorden
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Oefening 4.8. in
het werkboek

•

Oefening 4.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de s zowel
vooraan, in het midden als achteraan kan staan.

•

•
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herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
reeks woorden

4.8 Visuele discriminatie van de letter s
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel s’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter s
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘s’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 4.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
 Cursisten omcirkelen vervolgens de letter s in alle woorden
van oefening 4.3.
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•

•

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

Cursisten kunnen
het aangebrachte
referentiewoord
visueel
discrimineren in
een reeks letters

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden

4.9 Motorische schrijfoefening: s
 We gaan die letter s nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we s. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter s schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 4.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de potloodgreep (of pengreep
indien met lumoset gewerkt wordt)
2. de schrijfrichting
4.10 Het referentiewoord in een reeks letters herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 4.10., waarbij ze het referentiewoord in een
letterrooster moeten onderstrepen. Leerkracht gaat na of dit
bij iedereen lukt en helpt waar nodig.
4.11 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 4.11. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan m
2. Zoek woorden met in het midden ee
3. Zoek woorden met achteraan s
4. Zoek woorden met …
4.12 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW lees
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden bij het
referentiewoord “lees” aan het bord:
lees – keel – meel – meet – sam – sap – las – tas – sas.
Welke klanken en letters kennen we nu al? Cursisten
sommen de reeds aangebrachte klanken op. Dit zijn
allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken.
 Wie
kan
met
de
bordletters
lees
maken?
Welke woorden ken je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wat
hoor je vooraan in het woord “keel”? Welke letter moet ik
hier (leerkracht toont het groene vakje op de grobl-kaart)
hangen? Wat hoor je in het midden? Welke letter moet ik
hier hangen? En wat hoor ik achteraan? Welke letter moet
ik hier hangen? … Op die manier worden alle foto’s
(kernwoorden) overlopen. Deze oefening wordt indien nodig
herhaald.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “lees”
horen en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit
onder de cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de
opdracht om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat
bij hun foto hoort. De foto en het woord worden vervolgens
naast
elkaar
aan
het
bord
gehangen.
De resultaten worden vervolgens klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 4.12. in het
werkboekje. Elke cursist krijgt een rooster met de woorden
en een schaar. Cursisten knippen de woorden uit en leggen
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aangebrachte
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•
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klank/letter in een
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een nieuwe klank

•
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letters/klanken
correct lezen

•

•
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ordenen en
letterreeksen van
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klanken omzetten
naar woorden
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herkennen de
kernwoorden en
kunnen het
woord aan de
betekenis
koppelen

Cursisten kunnen
in opgegeven
woorden de
ontbrekende
middenklank
invullen

deze vervolgens onder de corresponderende foto.
Leerkracht controleert of de woorden juist liggen. Indien dit
het geval is, krijgt de cursist ook een pot lijm zodat hij/zij de
foto’s op het blad kan kleven.
4.13 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord
met de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord.
Cursisten passen het woord telkens aan. Leg met je letters
lees. Verander lees in mees. Welke letter moet je wegdoen?
Welke letter moet je daar dan leggen? …
-> mis – mik – lik – leek – lak – las – tas – tam – tim – tik –
tak – tal – til – teel – keel – kees – kas – kat – …
4.14 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (4.14.) hardop voor.
Cursisten “volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten om de beurt een paar
rijtjes voorlezen.
4.15 Hakken en plakken (met de hakken-en-plakken-kaart)
 Leerkracht dicteert de letters van een woord. Cursisten
schrijven de letters in de vakjes op hun hakken-en-plakkenkaart en lezen vervolgens het woord dat ze met die letters
kunnen maken:
mat (m-a-t) – meer – tim – keel – tas – mees – sas – mis –
tak – kam – leer – …
4.16 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 4.16. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s
en de corresponderende woorden onder de foto’s aan het
bord.
 Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna kijkt
leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening volledig
(en correct) verbeterd werd.
4.17 Ontbrekende klank invullen
 Cursisten nemen oefening 4.17. in het werkboek.
Leerkracht dicteert de woorden, cursisten vullen de
ontbrekende klanken in. Vervolgens lezen de cursisten om
de beurt een reeks woorden.
tal – mat – sap – tam – kas – lak
tim – tip – sik – til – mis – kit
meel – leep – meet – keek – lees – leem
kat – lam – tas – mam – pak – sap
lik – mis – sip – kil – tik – pil
teel – pees – keel – leek – mees – teek
leem – sip – las – pil
kip – pas – tas – meel
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tal – keel – mik – pak
Je kan er eventueel voor kiezen om deze oefening niet in een keer te maken,
maar te verspreiden over 2 of 3 lessen.

•

•

•

•

Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

Cursisten kunnen
woorden in een
zin auditief
discrimineren

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren
Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

4.18 Begrijpend lezen
 Cursisten
maken individueel de oefening 4.18.
Leerkracht gaat bij alle cursisten na of dit lukt en helpt waar
nodig.
4.19 Hoeveel woorden hoor je?
 Cursisten nemen elk een ‘Hoeveel … hoor je-kaart’
(kopieerblad 11) en hoor-kaartjes. Leerkracht geeft de
volgende zinnen op, cursisten duiden a.d.h.v. hun kaart aan
hoeveel woorden ze gehoord hebben in de zin. Het resultaat
wordt telkens klassikaal besproken. Leerkracht gaat daarbij
ook in op de plaats van de woorden in de zin.
Ik neem een map -> Hoeveel woorden heb je gehoord?
Waar hoor je ‘neem’? Op welk nummer hoor je ‘ik’? Waar
hoor je map? Waar hoor je een? Welk woord hoor je op
nummer 2?…
Tussendoor herhaalt leerkracht de zin verschillende keren
zodat cursisten telkens opnieuw kunnen luisteren.
 De volgende zinnen worden op die manier besproken:
1. Ik eet elke dag een peer.
2. Tim speelt met de bal.
3. Leen leest de krant.
4. Karla gaat naar de tandarts.
5. Noortje tekent een huis.
4.20 Rijmwoorden zoeken
 Cursisten nemen oefening 4.20. in het werkboek.
We gaan rijmwoorden zoeken. Ik ga jullie eerst een paar
voorbeelden geven van rijmwoorden. Leerkracht verklaart
a.d.h.v. voorbeelden wat rijmwoorden betekenen. Ze schrijft
de woorden ook op het bord, zodat het voor de cursisten
ook visueel duidelijk wordt wat rijmwoorden zijn.
Rijmwoorden zijn woorden die een beetje hetzelfde klinken.
We horen dus bij rijmwoorden een stukje dat hetzelfde is. Ik
zeg eerst de rijmwoorden. Jullie luisteren goed en dan
herhalen jullie de 2 woorden. Daarna schrijf ik de 2 woorden
ook op het bord zodat jullie ook zien welk stukje hetzelfde
is.
Sam – kam (tam, lam, mam)
mik – tik (lik, pik, sik)
lees – mees (kees, pees)
tas – las (kas, pas, sas)
veel – meel (keel, teel)
A.d.h.v. de voorbeelden wordt duidelijk gemaakt wat
rijmwoorden zijn. Bij elk ‘duo’ rijmwoorden geven cursisten
ook nog 1 rijmwoord extra.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden
uit de oefening op het bord geschreven en klassikaal
gelezen.
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De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
tal – lees – sip – keek – pak – til – meel – lik

•

•

•

•

•
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letterreeksen van
maximum 3
klanken omzetten
naar woorden
(mkm-woorden)

Cursisten kunnen
de ontbrekende
middenklank in
een woord
invullen

Cursisten kunnen
aangeven of 2
opgegeven
woorden
hetzelfde of
verschillend zijn

Cursisten kunnen
de aangebrachte
woorden aan een
vlot tempo lezen
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koppelen

4.21 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening 4.21. en schrijven de opgegeven
woorden elk 3 keer op het lijntjesblad.

Leerkracht gaat bij elke cursist de volgende dingen na:
1. de schrijfrichting
2. de plaats van de letters binnen de 4 lijntjes
3. de verhouding van de letters t.o.v. elkaar
4. respecteren van witruimte tussen de woorden
4.22 Hakken en plakken
 Leerkracht dicteert de letters van een woord. Cursisten
luisteren en verwoorden om de beurt welk woord er gespeld
werd:
mat (m-a-t) – kier – door – vaak – vijf – poes – tuin – vol –
kar – veer – kop – maal – net – wit – tijm – loop – maar –
beer – wiel – zon
4.23 Ontbrekende middenklank invullen
 Cursisten nemen oefening 4.23. in het werkboek.
Leerkracht dicteert de volgende woorden, cursisten vullen
schrijven de woorden in de juiste kolom (ik – lees)
kil – leek – mees – sip – kees – kim – lees - mis
+ klassikaal verbeteren
4.24 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje "juist-of-fout"-kaartjes.
Leerkracht dicteert nu telkens 2 woorden (in willekeurige
volgorde 2 dezelfde woorden of 2 verschillende woorden).
Cursisten leggen een juist-kaartje indien ze 2 dezelfde
woorden horen en een fout-kaartje indien het 2de woord een
ander woord is.
mal – mal
lees – leer
mat – tam
kil – keel
tak – tak
kap – kaap
meel – meer
kar – kar
tak – taak
tik – lik
…
4.25 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont
elk kaartje heel even aan de klas (een paar seconden).
Cursisten lezen het woord hardop.
 Leerkracht deelt de foto’s bij de flitswoorden uit onder de
cursisten zodat elke cursist 1 of 2 fotokaartjes heeft.
Cursisten verwoorden om de beurt wat er op hun foto staat.
 Leerkracht neemt opnieuw de kaartjes met de flitswoorden
en toont elk kaartje heel even aan de klas. De cursist die de
foto bij het flitswoord heeft, toont de foto en hangt die
vervolgens aan het bord.
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•

Cursisten kunnen
het aangebrachte
referentiewoord
visueel
discrimineren in
een doorlopende
tekst

Leerkracht deelt de flitswoorden uit, cursisten hangen de
kaartjes onder de juiste foto’s.

4.26 Het lidwoord “de” in een tekst herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 4.26., waarbij ze het lidwoord “de” in een
doorlopende tekst moeten onderstrepen.
Leerkracht gaat na of dit bij iedereen lukt en helpt waar
nodig.

•

Oefening 4.26. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 4.27. in
het werkboek

•

Lumoset

Lidwoorden worden eerder als globaal woord aangebracht. Cursisten
moeten ze in eerste instantie niet kunnen analyseren en synthetiseren.
Wanneer ze het lidwoord zien, moeten ze het als dusdanig herkennen.
Bij de volgende referentiewoorden wordt dit nog herhaald en worden ook de
lidwoorden ‘de’ en ‘een’ aangebracht en ingeoefend. Vooral de doffe e geeft
problemen, zowel bij het verklanken als bij de klankletterkoppeling
(schrijven).

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letters correct
schrijven en
respecteren
daarbij de
verhouding
tussen de letters
onderling en de
plaats van de
letters binnen de
4 lijntjes

4.27 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening 4.27. en schrijven 2 lijntjes met
“de”.

Leerkracht gaat bij elke cursist de volgende dingen na:
1. de schrijfrichting
2. de plaats van de letters binnen de 4 lijntjes
3. de verhouding van de letters t.o.v. elkaar
4. respecteren van witruimte tussen de woorden
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LESDOELEN
•

•

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
gelijkklinkende
woorden

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een
voorgelezen tekst

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
woorden

LESVERLOOP
5.1 Inleiding van het referentiewoord “raam”
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht toont een foto van een raam) Hoe heet dat? Zien
jullie hier ramen in de klas? Hoeveel ramen zijn er in de
klas? Is het raam open? Doe het raam eens open. Doe het
raam nu dicht …
 Leerkracht hangt de foto van een raam op het bord en
schrijft vervolgens het woord “raam” op het bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht
geeft een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje
omhoog telkens ze “raam” horen.
kam – loop – naam – keer – boek – maar – mis – raam –
tik – rem – voel – raam – bus – fiets – raam – deur – kam –
schaar – kom – riem – ram – meer – nat – raam – …
5.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes.
 Leerkracht leest een tekst voor, cursisten leggen een
kaartje neer telkens ze ‘raam’ horen.
Het is warm in de klas. Het raam is dicht. De gordijnen
voor het raam zijn ook dicht. Ik ga naar het raam en ik
doe de gordijnen open. Daarna doe ik het raam ook
even open. Buiten is het lekker fris. Het waait een
beetje. Dat doet deugd. Na een kwartier is de klas goed
afgekoeld. Ik ga naar het raam en ik doe het raam weer
dicht.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat
klassikaal besproken, waarbij de leerkracht de tekst
nogmaals voorleest en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze
“raam” leest. De hoor-kaartjes worden tenslotte geteld en
de resultaten worden vergeleken.
5.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg ervoor
dat “raam” er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een kaartje
met daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het woord
“raam”?

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het raam

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 4:
Kaart voor
auditieve
oefeningen

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden

•

Oefening 5.3. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 3:
flitswoord ‘raam’

•

Kopieerblad 7:
bordletters

Deze oefening kan je eventueel een paar keer herhalen, zeker indien je
enkele minder sterke cursisten in je groep hebt.




•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks klanken

Leerkracht schrijft een aantal woorden op het bord
(waaronder een paar keer “raam”), cursisten omcirkelen
“raam” op het bord.
Cursisten maken individueel oefening 5.3. in het werkboek,
leerkracht helpt waar nodig en checkt bij elke cursist.

5.4 Auditieve discriminatie van de klank “r”
 Leerkracht toont het woordkaartje “raam”. Kijk nog eens
naar het woordje “raam”. Hoeveel klanken heeft dat woord?
Waar is de 1ste klank? Wie toont de 1ste klank van het woord
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•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord





“raam”? Dat is de klank “r”. Leerkracht hangt de bordletter
aan het bord.
Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een
reeks klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens
ze r horen.
Elke cursist krijgt een “grobl-kaart”. Leerkracht geeft een
reeks woorden op en vraagt bij elk woord: Hoor je r? Waar
hoor je r? Cursisten leggen vervolgens hun kaartje op de
plaats in het woord waar ze r horen (indien ze deze klank
ook effectief horen):
raam – kar – leer – ark – riem – meel – rit – raar (!) – ara –
loom – veer – erg – oor – groep – ruim – pees – prei – schaal
– vier – hoek – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor r … (+ plaats van
de r in het woord)

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerbladen 2:
allerlei
flitswoorden

•

Oefening 5.5. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.6. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 3:
flitswoord raam

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de r zowel
vooraan, in het midden als achteraan kan staan.

•

•

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks klanken
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
en kunnen

5.5 Visuele discriminatie van de letter r
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel r’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een r
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘r’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 5.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
5.6 Motorische schrijfoefening: r
 We gaan die letter r nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we r. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter r schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 5.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potloodgreep (of pengreep indien met lumoset
gewerkt wordt)
3. de schrijfrichting
5.7 Auditieve discriminatie van de klank “aa”
 Ons woordje “raam” heeft 3 klanken, weet je nog? Vooraan
hebben we “r”, dat hebben we daarjuist gezien. Kijk nu eens
naar deze klank. Wie weet welke klank dit is? En hoe klinkt
die? Dat is de “aa”. Die schrijven we zo, kijk maar.
Leerkracht hangt de bordletter ‘aa’ aan het bord.
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aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen





Cursisten nemen een hoor-kaartje. Leerkracht zegt een
reeks klanken, cursisten steken hun kaartje omhoog telkens
ze aa horen.
Cursisten nemen de “grobl-kaart” en de hoor-kaartjes.
Leerkracht geeft opnieuw een reeks woorden op en vraagt
bij elk woord: Hoor je aa? Waar hoor je aa? Cursisten
leggen vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord
waar ze aa horen (indien ze deze klank ook effectief horen).
paal – ram – aap – lap – ver – aas – meer – pa – kaas –
kat – aan – laat – na – tam – pil – lijn – kaal – keer – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor aa … (+ plaats van
de aa in het woord)

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat je de aa zowel
vooraan, in het midden als achteraan in een woord kan horen, maar dat ze
als a geschreven wordt indien ze achteraan staat.

•

•

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

Cursisten kunnen
in opgegeven
woorden de
ontbrekende
middenklank
invullen

5.8 Visuele discriminatie van de aa
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel aa’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een aa.
 Cursisten maken individueel oefening 5.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
5.9 Motorische schrijfoefening: aa
 We gaan die aa nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo schrijven
we aa. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de letter aa
schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 5.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de potloodgreep (of pengreep indien met lumoset
gewerkt wordt)
3. de schrijfrichting
5.10 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 5.10. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan r
2. Zoek woorden met in het midden aa
3. Zoek woorden met achteraan r
4. Zoek woorden met achteraan l
5. Zoek woorden met vooraan p
5.11 Middenklank invullen

Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
til – tal – taal
leek – lik – lak
staal – steel – stil
sleep – slaap – slap
Deze oefening kan zeker een paar keer herhaald
worden.
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•

Oefening 5.8. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.9. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.10. in
het werkboek

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet
gewerkt wordt
met lumoset)

•

Kopieerblad 13:
middenklankkaart

•

Lumoset
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•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
letters temporeel
ordenen en
letterreeksen van
maximum 3
klanken omzetten
naar woorden
(mkm-woorden)

•

Cursisten kunnen
de correcte
klankletter
koppeling maken
met de
aangebrachte
letters/klanken

•

Cursisten kunnen
een opgegeven
klank/letter in een
woord correct
vervangen door
een nieuwe klank

5.12 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “raam”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden bij het
referentiewoord ‘raam’ aan het bord:
raam – kaal – paal – aap – arm – kar – peer – kaas – rat
Welke klanken en letters kennen we nu al? Cursisten
sommen de reeds aangebrachte klanken op. Dit zijn
allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken.
 Wie kan met de bordletters raam maken? Welke woorden
ken je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wat hoor je vooraan
in het woord “kaal”? Welke letter moet ik hier (leerkracht
toont het groene vakje op de grobl-kaart) hangen? Wat hoor
je in het midden? Welke letter moet ik hier hangen? En wat
hoor ik achteraan? Welke letter moet ik hier hangen? …
Op die manier worden alle foto’s (kernwoorden) overlopen.
De oefening kan indien nodig herhaald worden.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “raam”
horen en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit
onder de cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de
opdracht om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat
bij hun foto hoort. De foto en het woord worden vervolgens
naast elkaar aan het bord gehangen.
De resultaten worden vervolgens klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 5.12. in het
werkboekje. Elke cursist krijgt een rooster met de woorden
en een schaar. Cursisten knippen de woorden uit en leggen
deze vervolgens onder de corresponderende foto.
Leerkracht controleert of de woorden juist liggen. Indien dit
het geval is, krijgt de cursist ook een pot lijm zodat hij/zij de
foto’s op het blad kan kleven.

•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW ‘raam’

•

Bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden met
kernwoorden

•

Oefening 5.12. in
het werkboek

•

Kopieerblad 15:
kernwoorden bij
de referentiewoorden

•

Schaar en lijm

•

Kopieerblad 8:
letterenvelopjes

5.13 Hakken en plakken
 Met de letters r-aa-m kunnen we het woord “raam” maken.
We kunnen zo nog vele woorden maken met letters en
klanken. Welk woord kunnen we maken met r-aa-p?
 Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
kan (k-a-n) – taal – mat – voet – been – kuil – boer –
schaap – neef – leuk – mier – zaag – touw – rook – pan –
geef – wat – boor – vuil – geur – pier – lip – koud – roep –
teen – …
5.14 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord
met de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord.
Cursisten passen het woord telkens aan. Leg met je letters
raam. Verander raam in raap. Welke letter moet je
wegdoen? Welke letter moet je daar dan leggen? …
-> rap – raap – kaap – kip – sip – sap – lap – las – lees –
mees – meer – maar – maal – mal – tal – til – ril – kil – keel
– kaal – taal – taak – tik – rik – …
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•

•

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

Cursisten
herkennen de
kernwoorden en
kunnen het
woord aan de
betekenis
koppelen

Cursisten kunnen
woorden auditief
discrimineren

5.15 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (5.15.) hardop voor.
Cursisten “volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten om de beurt een paar
rijtjes voorlezen.
5.16 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 5.16. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s
en de corresponderende woorden onder de foto’s aan het
bord. Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna
kijkt leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening
volledig (en correct) verbeterd werd.
5.17 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten nemen hun kaart voor auditieve oefeningen en
hun "juist-of-fout"-kaartjes (kopieerbladen 4 en 5).
Leerkracht dicteert telkens 2 woorden. De ene keer zijn dat
2 dezelfde woorden, een andere keer zijn dat 2
verschillende woorden. Indien cursisten 2 dezelfde woorden
na elkaar horen, leggen ze een juist-kaartje op het nummer.
Horen ze 2 verschillende woorden, dan leggen ze een foutkaartje
op
het
nummer.
De opgegeven woorden zijn:
1. raam – ram
2. tien – tien
3. meer – meel
4. vaag – vaal
5. kip – kip
6. taal – taal
7. lag – laag
8. kaas - gaas

Eventueel kan deze oefening meerdere keren herhaald
worden, telkens met andere woorden.

•

Oefening 5.15. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.16. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 4:
kaart voor
auditieve
oefeningen

•

Kopieerblad 5:
"juist-of-fout"kaartjes

•

Bordletters
(eventueel)

•

Oefening 5.18. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 11:
Hoeveel … hoor
je?-kaart

Indien je daarbij woorden gebruikt waarin enkel reeds aangebrachte
letters/klanken voorkomen, kan je de cursisten deze woorden ook laten
maken met de bordletters.

•

•

Cursisten kunnen
woorden met
aangebrachte
letters/klanken
visueel
discrimineren in
een reeks letters

5.18 Opgegeven woorden in een reeks letters herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 5.18., waarbij ze opgegeven woorden in een reeks
letters moeten doorstrepen. Leerkracht gaat na of dit bij
iedereen lukt en helpt waar nodig.
 Cursisten lezen om de beurt een rijtje woorden die ze in het
rooster moeten zoeken.

Cursisten kunnen
woorden in een
zin auditief
discrimineren

5.19 Hoeveel woorden hoor je?
 Cursisten nemen elk een ‘Hoeveel … hoor je-kaart’ en hoorkaartjes (kopieerbladen 5 en 11). Leerkracht geeft de
volgende zinnen op, cursisten duiden a.d.h.v. hun kaart aan
hoeveel woorden ze gehoord hebben in de zin. Het resultaat
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•

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren

•

Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters correct
schrijven

•

•

Cursisten kunnen
de ontbrekende
klank/letter in een
woord invullen

Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

wordt telkens klassikaal besproken. Leerkracht gaat daarbij
ook in op de plaats van de woorden in de zin.
Ik eet taart in de klas -> Hoeveel woorden heb je gehoord?
Waar hoor je ‘taart’? Op welk nummer hoor je ‘de’? Waar
hoor je ‘eet’? Waar hoor je ‘ik’? Welk woord hoor je op
nummer 2?… (Tussendoor herhaalt leerkracht de zin
verschillende keren zodat cursisten telkens opnieuw
kunnen luisteren.
De volgende zinnen worden op die manier besproken:
1. Tim eet niet graag soep.
2. Karla gaat vandaag naar de markt.
3. Leen maakt een taak voor Frans.
4. Ik maak vanavond vis klaar.

5.20 Rijmwoorden zoeken
 Cursisten nemen oefening 5.20. in het werkboek.
A.d.h.v. een paar voorbeelden herhaalt leerkracht eerst wat
rijmwoorden zijn. Bij elk ‘duo’ rijmwoorden geven cursisten
ook nog 1 rijmwoord extra.
Voorbeelden:
meel – keel (geel, teel)
sap – kap (rap, map, lap)
til – pil (kil, ril)
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert woorden, cursisten schrijven het woord naast het
juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit de
oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
maak – paar – taal – raas – kaap
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt de
opgegeven rijmwoorden naast de woorden op het bord
schrijven. Bij elk ‘duo’ rijmwoorden wordt vervolgens
gekeken of cursisten nog andere woorden kennen die op
deze woorden rijmen.
5.21 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening 5.21. en schrijven een aantal
keer de opgegeven woorden. Leerkracht gaat bij elke
cursist na of de letters correct gevormd worden, of de
cursisten de verhouding en de positie van de letters t.o.v.
elkaar respecteren en of ze voldoende witruimte laten
tussen de woorden.
5.22 Ontbrekende letters/klanken invullen
 Cursisten nemen oefening 5.22. in het werkboek.
Leerkracht dicteert de volgende woorden, cursisten vullen
de ontbrekende klank (a/aa) in:
kap – taal – maak – mat – rap – kaas – paal - ras
+ klassikaal verbeteren
5.23 Begrijpend lezen
 Cursisten maken individueel de oefening 5.23. Leerkracht
gaat na of dit lukt en helpt waar nodig.
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•

Kopieerblad 5:
hoor-kaartjes

•

Oefening 5.20. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.21. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.22. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.23. in
het werkboek

•

Lumoset
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•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
woorden aan een
vlot tempo lezen
en aan de
betekenis
koppelen

•

Cursisten kunnen
zoekend lezen

•

Cursisten kunnen
daarbij gebruik
maken van
leesstrategieën

•

Cursisten kunnen
het aangebrachte
referentiewoord
visueel
discrimineren in
een doorlopende
tekst

Klassikale verbetering: Elke cursist leest een zin. Per foto
wordt dan bekeken welke zin bij de foto hoort.

5.24 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont
elk kaartje heel even aan de klas (een paar seconden).
Cursisten lezen het woord hardop.
 Leerkracht deelt de foto’s bij de flitswoorden uit onder de
cursisten zodat elke cursist enkele fotokaartjes heeft.
Cursisten verwoorden om de beurt wat er op hun foto staat.
 Leerkracht neemt opnieuw de kaartjes met de flitswoorden
en toont elk kaartje heel even aan de klas. De cursist die de
foto bij het flitswoord heeft, toont de foto en hangt die
vervolgens aan het bord.
 Leerkracht deelt de flitswoorden uit, cursisten hangen de
kaartjes onder de juiste foto’s.
5.25 Zinnen nummeren
 Cursisten nemen oefening 5.25. in het werkboek.
Leerkracht dicteert onderstaande zinnen (zegt vooraf ook
het nummer van de zin), cursisten zoeken de voorgelezen
zin en schrijven het nummer voor de zin.
1. Ik maak taart.
2. Tim eet.
3. Tim eet taart.
4. Saar leert.
5. Rik leert Spaans.
6. De map staat in de kast.
7. Sam eet taart.
8. Tim eet kaas.
9. Rik meet.
10. Saar leert Spaans.
11. De map staat naast de lat.
12. Rik meet de kast.

Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een zin (in
volgorde waarin ze genummerd zijn)
5.26 Het lidwoord “het” in een tekst herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 5.26., waarbij ze het lidwoord “het” in een
doorlopende tekst moeten onderstrepen.
Leerkracht gaat na of dit bij iedereen lukt en helpt waar
nodig.

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden
(t.e.m. het RW
raam)

•

Kopieerblad 9:
foto’s bij de
flitswoorden
(t.e.m. het RW
raam)

•

Oefening 5.25 in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.26. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 5.27. in
het werkboek

•

Lumoset

Lidwoorden worden eerder als globaal woord aangebracht. Cursisten
moeten ze in eerste instantie niet kunnen analyseren en synthetiseren.
Wanneer ze het lidwoord zien, moeten ze het als dusdanig herkennen.
Bij de volgende referentiewoorden wordt dit nog herhaald en worden ook de
lidwoorden ‘de’ en ‘een’ aangebracht en ingeoefend.

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letters correct
schrijven en
respecteren

5.27 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening 5.27. en schrijven 2 lijntjes met
“het”.

Leerkracht gaat bij elke cursist de volgende dingen na:
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daarbij de
verhouding
tussen de letters
en de plaats van
de letters binnen
de 4 lijntjes

1.
2.
3.
4.

de schrijfrichting
de plaats van de letters binnen de 4 lijntjes
de verhouding van de letters t.o.v. elkaar
respecteren van witruimte tussen de woorden
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LESDOELEN
•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
gelijkklinkende
woorden

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een
voorgelezen tekst

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
woorden

LESVERLOOP
6.1 Inleiding van het referentiewoord “pen”
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht toont een pen). Wat doe je daarmee? Waarvoor
gebruik je dat? Wie heeft er een pen? Welke kleur heeft je
pen?
 Leerkracht hangt de foto van een pen op het bord en schrijft
vervolgens het woord “pen” op het bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht
geeft een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje
omhoog telkens ze “pen” horen.
rap – pin – oor – pan – pen – koop – peer – put – pen –
sam – pel – pim – pen – bon – beer – bes – pit – puin –
paar – beuk – …
6.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes. Leerkracht leest een tekst voor,
cursisten leggen een kaartje neer telkens ze “pen” horen.
Tim verjaart binnenkort.
Ik wil hem een kaartje schrijven voor zijn verjaardag. Ik
zoek mijn pen. Waar is mijn pen? Ik zie ze nergens.
Ik kijk op de tafel. Daar ligt een potlood en een stift,
maar geen pen. Misschien zit mijn pen in mijn tas.
Ik heb er gisteren nog mee geschreven. Mijn pen kan
zeker niet weg zijn. In mijn tas zit ze niet!
Maar wacht eens, daar ligt iets op de grond naast mijn
tas. En ja, het is mijn pen.
Zo, nu kan ik het kaartje voor Tim schrijven.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben.
Vervolgens wordt het resultaat klassikaal besproken,
waarbij de leerkracht de tekst nogmaals voorleest en een
hoor-kaartje neerlegt telkens ze ‘pen’ leest. De hoorkaartjes worden vervolgens geteld en de resultaten worden
vergeleken.
6.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg ervoor
dat “pen” er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een kaartje
met daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het woord
“pen”?.

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
‘pen’

•

Kopieerblad 4:
kaart voor
auditieve
oefeningen

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden

•

Oefening 6.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Deze oefening kan je eventueel een paar keer herhalen, zeker indien je
enkele minder sterke cursisten in je groep hebt.




Leerkracht schrijft een aantal woorden op het bord
(waaronder een paar keer “pen”), cursisten omcirkelen
“pen” op het bord.
Cursisten maken individueel oefening 6.3. in het werkboek,
leerkracht helpt waar nodig en checkt bij elke cursist.
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•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

6.4 Auditieve discriminatie van de klank ‘e’
 Leerkracht toont het woordkaartje “pen”. Kijk nog eens naar
het woordje “pen”. Hoeveel klanken heeft dat woord? Waar
is de 1ste klank? Wie toont de 1ste klank van het woord “pen”?
Dat is de klank “p”. Die hebben we al eens gehad in een
woordje. In welk woord zie je een p? Welke klank hoor je in
het midden van pen? Leerkracht hangt de bordletter aan het
bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje
hoorkaartjes. Leerkracht geeft een reeks woorden op en
vraagt bij elk woord: Hoor je e? Waar hoor je e?
Cursisten leggen vervolgens hun kaartje op de plaats in het
woord waar ze ‘e’ horen (indien ze deze klank ook effectief
horen):
pil – met – elk – vat – soep – pet – liep – keer – vet – les –
en – bij – zit – leg – erg – net – mes – gas – gek – ets – kil
– lip – bed – eb – rem – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor e (+ plaats in het
woord)

•

Kopieerblad 3:
flitswoord pen

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerblad 3:
allerlei
flitswoorden

•

Oefening 6.5. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 6.6. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 3:
flitswoord pen

•

Kopieerblad 7:
bordletters

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de e zowel
vooraan, in het midden als achteraan kan staan.

•

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

Cursisten
herkennen de
aangebrachte

6.5 Visuele discriminatie van de letter e
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel e’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter e
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘e’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 6.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
6.6 Motorische schrijfoefening: e
 We gaan die letter e nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we e. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter e schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 6.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de potloodgreep (of pengreep
indien met lumoset gewerkt wordt)
2. de schrijfrichting
3. de correcte vormgeving van de letter
6.7 Auditieve discriminatie van de klank “n”
 Ons woordje “pen” heeft 3 klanken, weet je nog? Vooraan
hebben we “p”, in het midden hebben we “e”, dat hebben
we daarjuist gezien. Kijk nu eens naar deze klank. Wie weet
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klank in een
reeks woorden
•

Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord



welke klank dit is? En hoe klinkt die? Dat is de “n”.
Leerkracht hangt de bordletter ‘n’ aan het bord.
Cursisten nemen hun hoorkaartjes en de “grobl-kaart”.
Leerkracht geeft opnieuw een reeks woorden op en vraagt
bij elk woord: Hoor je n? Waar hoor je n? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze n
horen (indien ze deze klank ook effectief horen).
naad – mag – tem – min – ons – leen – roem – kruin –
schaap – nog – nel – kam – Anna – niet – veen – ruim –
toon – nier – Ine – teen – maar – kan – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor n (+ plaats in het
woord)

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerblad 3:
allerlei
flitswoorden

•

Oefening 6.8. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 6.9. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 6.15. in
het werkboek

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet
gewerkt wordt
met lumoset)

•

Kopieerblad 13:
middenklankkaart

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de n zowel
vooraan, in het midden als achteraan in een woord kan voorkomen.

•

•

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

Cursisten kunnen
in opgegeven
woorden de

6.8 Visuele discriminatie van de letter n
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel n’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter n.
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘n’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 6.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
6.9 Motorische schrijfoefening: n
 We gaan die letter n nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we n. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter n schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 6.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de schrijfrichting
2. de correcte vormgeving van de letter
6.10 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 6.15. in het werkboek en steken
het werkblad in een hoesje. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan n
2. Zoek woorden met in het midden e
3. Zoek woorden met achteraan n
4. Zoek woorden met in het midden i
6.11 Middenklank invullen

Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
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ontbrekende
middenklank
invullen

•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

•

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden

Cursisten kunnen
opgegeven
woorden visueel
discrimineren in
een reeks
woorden

Cursisten kunnen
letters temporeel
ordenen en
letterreeksen van
maximum 3
klanken omzetten
naar woorden
(mkm-woorden)

tel – til – taal
lak – lek – leek
stil – stal – stel
sleep – slaap – slip
6.12 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “pen”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het
bord: pen – nek – kin – teen – maan – pan – les – pet –
een – kan – rem – Leen
Welke klanken en letters kennen we nu al? Cursisten
sommen de reeds aangebrachte klanken op. Dit zijn
allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken.
 Wie kan met de bordletters pen maken? Welke woorden
ken je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wat hoor je vooraan
in het woord “nek”? Welke letter moet ik hier (leerkracht
toont het groene vakje op de grobl-kaart) hangen? Wat hoor
je in het midden? Welke letter moet ik hier hangen? En wat
hoor ik achteraan? Welke letter moet ik hier hangen? … Op
die manier worden alle foto’s (kernwoorden) overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “pen”
horen en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit
onder de cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de
opdracht om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat
bij hun foto hoort. De foto en het woord worden vervolgens
naast elkaar aan het bord gehangen.
De resultaten worden vervolgens klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 6.16. in het
werkboekje. Elke cursist krijgt een rooster met de woorden
en een schaar. Cursisten knippen de woorden uit en leggen
deze vervolgens onder de corresponderende foto.
Leerkracht controleert of de woorden juist liggen. Indien dit
het geval is, krijgt de cursist ook een pot lijm zodat hij/zij de
foto’s op het blad kan kleven.
6.13 Zoek hetzelfde woord
 Cursisten nemen oefening 6.13. en omcirkelen in een reeks
woorden telkens het opgegeven woord. Leerkracht gaat na
of dit bij iedereen lukt en helpt waar nodig.
 Cursisten lezen om de beurt een rij woordjes. Een andere
cursist daarbij komt naar het bord en maakt met de
bordletters het woord dat de cursisten moesten omcirkelen.

•

Lumoset

•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW ‘pen’

•

Bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden met
kernwoorden

•

Oefening 6.12. in
het werkboek

•

Kopieerblad 15:
kernwoorden bij
de referentiewoorden

•

Schaar en lijm

•

Oefening 6.13. in
het werkboek

•

Lumoset

•

bordletters

6.14 Hakken en plakken
 Met de letters p-e-n kunnen we het woord “pen” maken.
Welk woord kunnen we maken met l-e-s?
 Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
veer – biet – nog – dik – buik – zit – pas – koop – pet –
zoet – put – muur – tuin – rug – bal – geel – niet – tam –
raap – look – pin – vaat – …
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•

Cursisten kunnen
de correcte
klankletter
koppeling maken
met de
aangebrachte
letters/klanken

6.15 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord
met de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord.
Cursisten passen het woord telkens aan. Leg met je letters
pen. Verander pen in pan. Welke letter moet je wegdoen?
Welke letter moet je daar dan leggen? …
-> kan – kin – kip – kaap – raap – rap – rep – ren – rek –
rik – tik – taak – maak – maan – meen – min – tin – til –
taal – teel – tel – rel – ril – pil – paal – paar – peer – …

•

Cursisten kunnen
een opgegeven
klank/letter in een
woord correct
vervangen door
een nieuwe klank

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden en
kunnen het
woord aan de
betekenis
koppelen

6.16 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 6.16. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s
en de corresponderende woorden onder de foto’s aan het
bord. Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna
kijkt leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening
volledig (en correct) verbeterd werd.

Cursisten kunnen
woorden met
aangebrachte
letters/klanken
visueel
discrimineren in
een reeks letters

6.17 Opgegeven woorden in een reeks letters herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 6.17., waarbij ze opgegeven woorden in een reeks
letters moeten doorstrepen. Leerkracht gaat na of dit bij
iedereen lukt en helpt waar nodig.
 Elke cursist leest hardop een rijtje woorden voor.

•

•

Cursisten kunnen
het aangebrachte
referentiewoord
correct schrijven

•

Cursisten kunnen
zoekend lezen

•

Cursisten kunnen
daarbij gebruik
maken van
leesstrategieën

6.18 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening 6.17. en schrijven elk woord 3
keer op het lijntjesblad.
 Leerkracht gaat bij elke cursist na of hij/zij voldoende
rekening houdt met:
1. de correcte vormgeving van de letters
2. de verhouding van de letters t.o.v. elkaar
3. de positie van de letter ‘binnen de 4 lijntjes’
4. de witruimte tussen de woorden
5. de pengreep
6. de schrijfrichting
6.19 Zinnen nummeren
 Cursisten nemen oefening 6.19. in het werkboek.
Leerkracht dicteert onderstaande zinnen (zegt vooraf ook
het nummer van de zin), cursisten zoeken de voorgelezen
zin en schrijven het nummer voor de zin.
1. De kan staat in de kast.
2. Karla neemt de kan.
3. Leen staat naast Rik.
4. Leen neemt de pen.
5. Tim speelt met de kat.
6. Sam eet taart.
7. Karla is naar de markt.
8. Tim eet een peer.
9. Rik neemt de tram.
10. Ik maak lam klaar.
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•

Kopieerblad 8:
letterenvelopjes

•

Oefening 6.16. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 6.17. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 6.17. in
het werkboek

•

Kopieerblad 10:
lijntjesblad

•

Lumoset

•

Oefening 6.19. in
het werkboek

•

Lumoset
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•

•

•

•

Cursisten kunnen
woorden auditief
discrimineren

Cursisten kunnen
woorden in een
zin auditief
discrimineren

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren
Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

11. De melk is in de kan.
12. Sam is in de klas.
13. De kat eet kaas.
14. Tim leest de krant
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een zin (in
volgorde waarin ze gedicteerd werden en genummerd zijn).

6.20 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten nemen hun kaart voor auditieve oefeningen en
hun "juist-of-fout"-kaartjes. Leerkracht dicteert telkens 2
woorden. De ene keer zijn dat 2 dezelfde woorden, een
andere keer zijn dat 2 verschillende woorden. Indien
cursisten 2 dezelfde woorden na elkaar horen, leggen ze
een juist-kaartje op het nummer. Horen ze 2 verschillende
woorden, dan leggen ze een fout-kaartje op het nummer.
De opgegeven woorden zijn:
1. ken – kin
2. pan – pan
3. net – net
4. lek – lak
5. maan – man
6. en – in
7. een – een
8. stil - steel

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden
met andere woorden.
6.21 Hoeveel woorden hoor je?
 Cursisten nemen elk een ‘Hoeveel … hoor je-kaart’ en hoorkaartjes. Leerkracht geeft de volgende zinnen op, cursisten
duiden a.d.h.v. hun kaart aan hoeveel woorden ze gehoord
hebben in de zin. Het resultaat wordt telkens klassikaal
besproken. Leerkracht gaat daarbij ook in op de plaats van
de woorden in de zin.
Ik neem een blauwe pen -> Hoeveel woorden heb je
gehoord? Waar hoor je ‘neem’? Op welk nummer hoor je
‘een’? Waar hoor je ‘pen’? Waar hoor je ‘ik’? Welk woord
hoor je op nummer 2?… (Tussendoor herhaalt leerkracht de
zin verschillende keren zodat cursisten telkens opnieuw
kunnen luisteren.
 De volgende zinnen worden op die manier besproken:
1. De pen ligt naast de lat.
2. Leen eet een bord soep.
3. Tim leert Frans op school.
4. Karla gaat naar de Spaanse les.
6.22 Rijmwoorden zoeken
 Cursisten nemen oefening 6.22. in het werkboek.
Leerkracht herhaalt eerst a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden betekenen.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden
uit de oefening op het bord geschreven en klassikaal
gelezen.
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•
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•

Cursisten kunnen
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lezen

•

Cursisten kunnen
verwoorden wat
ze gelezen
hebben

De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
kat – lek – pen – maan – tin – maar – leem – kan – meen
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op
de woorden die op het bord staan, worden deze woorden er
bij geschreven.

6.23 Klassikaal dictee
 Elke cursist krijgt een lumodicteekaart. Leerkracht dicteert
telkens een woord. Cursisten schrijven dit woord op hun
lumodicteekaart en houden hun kaart zó dat de leerkracht
kan zien wat ze geschreven hebben. Indien het woord juist
is doet leerkracht teken dat het weggeveegd mag worden,
zoniet wijst leerkracht er op dat er iets fout is (vooraan,
midden, achteraan) en herhaalt ze het woord nog eens
expliciet.
6.24 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (6.24.) hardop voor.
Cursisten “volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen.
 Vervolgens lezen cursisten om de beurt een rijtje woorden.
6.25 Hakken en plakken (met de hakken-en-plakken-kaart)
 Leerkracht dicteert de letters van een woord. Cursisten
schrijven de letters in de vakjes op hun hakken-en-plakkenkaart en lezen vervolgens het woord dat ze met die letters
kunnen maken.
De woorden die letter per letter gedicteerd worden zijn:
1. pen – reep – maan – rit – kan – les – taal - mes
2. teen – naar – mik – tak – lek – pas – tel - lip
6.26 Begrijpend lezen
 Cursisten nemen tekst 6.26. Leerkracht leest de tekst een
paar keer hardop voor, cursisten “volgen mee” (met de
vinger, leeslat, blad papier, …)
 Cursisten doen hun werkboek dicht. Leerkracht stelt een
paar vragen over de tekst om na te gaan in hoever cursisten
weten wat ze gelezen hebben. Wie zijn de kinderen van
Karla? Waar is Tim? Waar is Leen? En waar is Karla?
Waarom is Karla in de klas? Wat doet ze daar? En wat doet
Tim in de klas? Waar is Leen? Karla en Tim eten fruit? Wat
eet Tim? En welk fruit eet Karla? Eet Leen ook fruit? Wat
eet Leen? …
 Vervolgens wordt de tekst hardop gelezen. Eerst wordt de
tekst klassikaal gelezen, vervolgens lezen de cursisten per
3 of 4 de tekst ‘in koor’.
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•

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

Cursisten die dat wensen kunnen eventueel de tekst
vervolgens ook individueel lezen (of een stukje van de
tekst).

6.27 Woorden onder de juiste foto schrijven
 Cursisten schrijven vervolgens de woorden uit de tekst
onder de juiste foto’s. Leerkracht gaat na of dit bij iedereen
lukt en helpt waar nodig.
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LESDOELEN
•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
gelijkklinkende
woorden

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
woorden

LESVERLOOP
7.1 Inleiding van het referentiewoord “gom”
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht toont een gom). Wat doe je daarmee? Waarvoor
gebruik
je
dat?
Wie
heeft
er
een
gom?
Leerkracht hangt de foto van een gom op het bord en schrijft
vervolgens het woord “gom” op het bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht
geeft een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje
omhoog telkens ze “gom” horen.
loop – gom – map – pen – kam – pil – reep – gom – bos –
teen – luid – kom – baas – gom – veel – reus – vier – muur
– gun – gom – …
7.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes. Leerkracht leest een tekst,
cursisten leggen een kaartje neer telkens ze “gom” horen.
Tim is in de klas. Hij maakt een oefening. Hij neemt zijn
potlood en vult het antwoord in.
“Oeps, dat is fout”, denkt hij. Hij neemt zijn gom en
veegt het weg. Daarna schrijft hij het juiste antwoord.
Het is een moeilijke oefening. Wat een geluk dat hij zijn
gom bij heeft. Die kan hij goed gebruiken. Naast Tim zit
Pieter. Pieter maakt ook een foutje. Hij heeft zijn gom
niet bij. “Da’s niet erg”, zegt Tim. “Gebruik mijn gom
maar”.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat
klassikaal besproken, waarbij de leerkracht de tekst
nogmaals voorleest en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze
‘gom’ leest. De hoor-kaartjes worden vervolgens geteld en
de resultaten worden vergeleken.
7.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg ervoor
dat “gom” er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een kaartje
met daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het woord
“gom”?.

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
‘gom’

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•
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Deze oefening kan je eventueel een paar keer herhalen, zeker indien je
enkele minder sterke cursisten in je groep hebt.




•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar

Leerkracht schrijft een aantal woorden op het bord
(waaronder een paar keer “gom”), cursisten omcirkelen
“gom” op het bord.
Cursisten maken individueel oefening 7.3. in het werkboek,
leerkracht helpt waar nodig en checkt bij elke cursist.

7.4 Auditieve discriminatie van de klank g
 Leerkracht toont het woordkaartje “gom”. Kijk nog eens naar
het woordje “gom”. Hoeveel klanken heeft dat woord? Waar
is de 1ste klank? Wie toont de 1ste klank van het woord
“gom”? Dat is de klank “g”. Leerkracht hangt de bordletter
aan het bord.
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(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord



Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje
hoorkaartjes. Leerkracht geeft een reeks woorden op en
vraagt bij elk woord: Hoor je g? Waar hoor je g? Cursisten
leggen vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord
waar ze g horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
gaar – lieg – ego – kier – maag – look – ruig – rog – gil –
geen – eega – gat – veeg – boeg – kom – geeuw – gier –
lag – nogal – laag – gom - rug – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor g … (+ plaats in het
woord)
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Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de g zowel
vooraan, in het midden als achteraan kan staan.

•

•

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

7.5 Visuele discriminatie van de letter g
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel g’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter g.
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘g’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 7.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
7.6 Motorische schrijfoefening: g
 We gaan die letter g nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we g. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter g schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 7.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de schrijfrichting
2. de correcte vormgeving van de letter
7.7 Auditieve discriminatie van de klank “o”
 Ons woordje “gom” heeft 3 klanken, weet je nog? Vooraan
hebben we “g”, dat hebben we daarjuist gezien. En
achteraan hebben we “m”. Die hebben we ook al gehad in
‘map’. Kijk nu eens naar deze klank. Wie weet welke klank
dit is? En hoe klinkt die? Dat is de “o”. Leerkracht hangt de
bordletter ‘o’ aan het bord.
 Cursisten nemen hun hoorkaartjes en de “grobl-kaart”.
Leerkracht geeft opnieuw een reeks woorden op en vraagt
bij elk woord: Hoor je o? Waar hoor je o? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze o
horen (indien ze deze klank ook effectief horen).
lok – op – nog – Tom – pot – rug – om – os – nog – voor –
mus – bos – ons – som – kop – nul – voet – vos – oud –
mos – toch – of – por – kous – rok – …
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Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor o (+ plaats in het
woord)
Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de g vooraan of
in het midden van een woord kan staan. Achteraan zie je soms de letter o,
maar dan klinkt die als oo.

•

•

•

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een
letterrooster

7.8 Visuele discriminatie van de letter o
 Leerkracht schrijft letters (waaronder veel o’s) op het bord.
Cursisten omcirkelen om de beurt een letter o.
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘o’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in
elke kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet
ze een kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een
kruisje in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een
kruisje in het laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten
de opdracht om hun woordkaartjes in de juiste kolom te
hangen. De resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 7.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

7.9 Motorische schrijfoefening: o
 We gaan die letter o nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we o. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter o schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 7.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de schrijfrichting
2. de correcte vormgeving van de letter

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

7.10 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 7.10. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan g
2. Zoek woorden met in het midden o
3. Zoek woorden met achteraan g
4. Zoek woorden …

Cursisten kunnen
de correcte
klankletter
koppeling maken
met de
aangebrachte
letters/klanken
Cursisten kunnen
een opgegeven
klank/letter in een
woord correct
vervangen door
een nieuwe klank

7.11 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord
met de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord.
Cursisten passen het woord telkens aan. Leg met je letters
gom. Verander gom in gok. Welke letter moet je wegdoen?
Welke letter moet je daar dan leggen? …
-> gom – gok – nok – rok – rek – lek – leg – lig – lip – kip –
kap – kaap – gaap – gaar – gaan – geen – geel – gal – gas
– gaas – raas – ros – rol – rel - …
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7.12 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “gom”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het
bord: gom – rol – gat – gaap – pop – gas – sok – pot – ton
– leeg – kom – rok
Welke klanken en letters kennen we nu al? Cursisten
sommen de reeds aangebrachte klanken op. Dit zijn
allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken.
 Wie
kan
met
de
bordletters
gom
maken?
Welke woorden ken je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wat
hoor je vooraan in het woord “rol”? Welke letter moet ik hier
(leerkracht toont het groene vakje op de grobl-kaart)
hangen? Wat hoor je in het midden? Welke letter moet ik
hier hangen? En wat hoor ik achteraan? Welke letter moet
ik hier hangen? Op die manier worden alle foto’s
(kernwoorden) overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “gom”
horen en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit
onder de cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de
opdracht om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat
bij hun foto hoort. De foto en het woord worden vervolgens
naast elkaar aan het bord gehangen.
De resultaten worden vervolgens klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 7.12. in het
werkboekje. Elke cursist krijgt een rooster met de woorden
en een schaar. Cursisten knippen de woorden uit en leggen
deze vervolgens onder de corresponderende foto.
Leerkracht controleert of de woorden juist liggen. Indien dit
het geval is, krijgt de cursist ook een pot lijm zodat hij/zij de
foto’s op het blad kan kleven.
7.13 Het referentiewoord in een reeks woorden
herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 7.13., waarbij ze het referentiewoord in een reeks
woorden moeten onderstrepen. Leerkracht gaat na of dit bij
iedereen lukt en helpt waar nodig.

•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW gom

•

Bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden met
kernwoorden bij
het RW gom

•

Oefening 7.12. in
het werkboek

•

Kopieerblad 15:
kernwoorden bij
de referentiewoorden

•

Schaar en lijm

•

Oefening 7.13. in
het werkboek

•

Lumoset
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7.14 Hakken en plakken
 Met de letters g-o-m kunnen we het woord “gom” maken.
Welk woord kunnen we maken met l-ee-g ?
 Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
kil – gaap – nog – pot – rem – mat – raam – geen – mos –
kan – vos – meet – zon – veeg – bos – …
7.15 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord
met de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord.
Cursisten passen het woord telkens aan. Leg met je letters
gaan. Verander gaan in geen. Welke letter moet je
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wegdoen? Welke letter moet je daar dan leggen? Verander
geen in neen – teen – ton – tol – taal – maal – maak – mak
– lak – leek – lok – …
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•

Cursisten kunnen
woorden auditief
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7.16 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 7.16. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s
en de corresponderende woorden onder de foto’s aan het
bord. Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna
kijkt leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening
volledig (en correct) verbeterd werd.
7.17 Opgegeven woorden in een letterrooster herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 7.17., waarbij ze opgegeven woorden in een
letterrooster moeten onderstrepen. Leerkracht gaat na of dit
bij iedereen lukt en helpt waar nodig.
7.18 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen het lijntjesblad en schrijven de woorden
van oefening 7.17. een aantal keer op het lijntjesblad.
Leerkracht gaat bij elke cursist na of de letters correct
gevormd worden, of de cursisten de positie van de letters
t.o.v. elkaar respecteren en of ze voldoende witruimte laten
tussen de woorden.
7.19 Zinnen nummeren
 Cursisten nemen oefening 7.19. in het werkboek.
Leerkracht dicteert onderstaande zinnen (zegt vooraf ook
het nummer van de zin), cursisten zoeken de voorgelezen
zin en schrijven het nummer voor de zin.
1. Het rek staat naast de kast.
2. Het rek is leeg.
3. Ik neem de lat.
4. Ik leg de lat op het rek.
5. Ik neem de gom.
6. Ik leg de gom op het rek.
7. De gom ligt naast de lat.
8. Ik neem de tas.
9. De tas staat in de kast.
10. Ik neem een map.
11. Ik leg de map op het rek.
12. Ik steek de map in de tas.
13. Ik neem de pen.
14. Ik leg de map en de pen op het rek.
 Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een zin (in
volgorde waarin ze gedicteerd werden en genummerd zijn)
7.20 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten nemen hun kaart voor auditieve oefeningen en
hun "juist-of-fout"-kaartjes (kopieerbladen 4 en 5).
Leerkracht dicteert telkens 2 woorden. De ene keer zijn dat
2 dezelfde woorden, een andere keer zijn dat 2
verschillende woorden. Indien cursisten 2 dezelfde woorden
na elkaar horen, leggen ze een juist-kaartje op het nummer.
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•

•
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Horen ze 2 verschillende woorden, dan leggen ze een foutkaartje
op
het
nummer.
De opgegeven woorden zijn:
1. gom – kom
2. leg – leg
3. vos – vos
4. pot – put
5. lak – lag
6. geel – geel
7. rok – rook
8. lok - log
Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden
met andere woorden.

7.21 Hoeveel woorden hoor je?
 Cursisten nemen elk een ‘Hoeveel woorden hoor je-kaart’
en hoor-kaartjes (kopieerbladen 5 en 11). Leerkracht geeft
zinnen op, cursisten duiden a.d.h.v. hun kaart aan hoeveel
woorden ze gehoord hebben in de zin. Het resultaat wordt
telkens klassikaal besproken. Leerkracht gaat daarbij ook in
op de plaats van de woorden in de zin.
De gom ligt op het rek -> Hoeveel woorden heb je gehoord?
Waar hoor je ligt? Op welk nummer hoor je het? Waar hoor
je gom? Waar hoor je rek? Welk woord hoor je op nummer
2?… (Tussendoor herhaalt leerkracht de zin verschillende
keren zodat cursisten telkens opnieuw kunnen luisteren.
 De volgende zinnen worden op die manier besproken:
1. Sam is nog in de tram.
2. Karla legt de vork naast het mes.
3. Leen leert haar les voor morgen.
4. Karla gaat met Kris naar de markt.
5. Tim maakt een taak in de klas.
7.22 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden
uit de oefening op het bord geschreven en klassikaal
gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
geen – leeg – nog – gom – maag – gaan – gil – rag - tal
7.23 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont
elk kaartje heel even aan de klas (een paar seconden).
Cursisten lezen het woord hardop.
 Leerkracht deelt de foto’s bij de flitswoorden uit onder de
cursisten zodat elke cursist 1 of 2 fotokaartjes heeft.
Cursisten verwoorden om de beurt wat er op hun foto staat.
 Leerkracht neemt opnieuw de kaartjes met de flitswoorden
en toont elk kaartje heel even aan de klas. De cursist die de
foto bij het flitswoord heeft, toont de foto en hangt die
vervolgens aan het bord.
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Leerkracht deelt de flitswoorden uit, cursisten hangen de
kaartjes onder de juiste foto’s.
7.24 Begrijpend lezen
 Cursisten maken individueel de oefening 7.24. Leerkracht
gaat na of dit lukt en helpt waar nodig.
Bij de klassikale verbetering wordt eerst de foto besproken,
vervolgens worden de 3 zinnen onder de foto gelezen en
verwoorden cursisten welke zin het best past bij de foto.
7.25 Welk woord hoor je?
 Cursisten nemen oefening 7.25. Leerkracht leest eerst de
woordenrij en geeft dan een woord in de woordenrij op dat
de cursisten moeten omcirkelen.
 Wanneer alle woorden omcirkeld zijn lezen cursisten om de
beurt eerst de rij woorden, daarna zeggen ze welk woord ze
omcirkeld hebben.
 De omcirkelde woorden kunnen de cursisten daarna
eventueel overschrijven op hun lijntjesblad.
7.26 Klassikaal dictee
 Elke cursist krijgt een lumodicteekaart. Leerkracht dicteert
telkens een woord. Cursisten schrijven dit woord op hun
lumodicteekaart en houden hun kaart zó dat de leerkracht
kan zien wat ze geschreven hebben. Indien het woord juist
is doet leerkracht teken dat het weggeveegd mag worden,
zoniet wijst leerkracht er op dat er iets fout is (vooraan,
midden, achteraan) en herhaalt ze het woord nog eens
expliciet.
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Opmerking vooraf:
Vanaf nu kleven de cursisten niet langer woordstrookjes onder de foto’s van de kernwoorden (cfr. oefening
“Aanbrengen van de kernwoorden bij het nieuwe referentiewoord”), maar schrijven ze de woorden zelf onder de
foto’s.

LESDOELEN
•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
gelijkklinkende
woorden

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een
voorgelezen tekst

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord

LESVERLOOP
8.1 Inleiding van het referentiewoord ‘vier’
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht schrijft 4 op het bord). Welk getal is dit? Woont er
iemand op nummer 4? Woont er iemand 4 jaar in België?
Heeft er iemand 4 kinderen? … Leerkracht hangt het
fotokaartje van “vier” op het bord en schrijft vervolgens het
woord “vier” op het bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht geeft
een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje omhoog
telkens ze “vier” horen.
ver – koor – vier – leer – maak – vies – tand – vak – mis – viel
– vier – vest – mees – nar – keer – vier – pot – bier …
8.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes. Leerkracht leest een tekst voor,
cursisten leggen een kaartje neer telkens ze “vier” horen.
Een kwartet is een kaartspel waarin men zoveel mogelijk
kwartetten of vier bij elkaar horende kaarten moet
verzamelen. Het wordt meestal met speciaal gemaakte
kaarten, vaak rond een bepaald thema, gespeeld maar het
kan ook met gewone kaarten gespeeld worden. Een
kwartetspel bestaat uit een veelvoud van vier kaarten. Het
spel is eenvoudig waardoor het vooral onder kinderen
populair is.
Een kwartetspel behandelt meestal één thema dat is
uitgesplitst in steeds vier bij elkaar horende voorwerpen.
De kaarten worden geschud en onder de spelers verdeeld.
Een speler begint door aan een willekeurige andere speler
een andere kaart te vragen van hetzelfde kwartet waarvan
de vragende speler al een of meerder kaarten in bezit heeft.
Als de gevraagde speler deze kaart heeft, moet hij deze
geven en mag de vragende speler verder vragen. Als de
gevraagde de kaart niet heeft, mag hij op zijn beurt gaan
vragen. Als een speler op deze wijze de vier kaarten van
een kwartet heeft, maakt hij dit bekend en legt het kwartet
opzij. De speler die aan het eind (als niemand meer losse
kaarten heeft) de meeste kwartetten heeft, is de winnaar.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat klassikaal
besproken, waarbij de leerkracht de tekst nogmaals voorleest
en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze ‘vier’ leest. De hoorkaartjes worden vervolgens geteld en de resultaten worden
vergeleken.
8.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg ervoor

Zwart op wit - Janique Vanderstocken

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
‘vier’

•

Kopieerblad 4:
kaart voor
auditieve
oefeningen

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden

71

in een reeks
woorden



•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

dat “vier” er wel bij zit. Jullie kregen allemaal een kaartje met
daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het woord
“vier”?.
Cursisten maken individueel oefening 8.3., leerkracht helpt
waar nodig en checkt bij elke cursist.

8.4 Auditieve discriminatie van de klank ‘v’
 Leerkracht toont het woordkaartje “vier”. Kijk nog eens naar
het woordje “vier”. Hoeveel klanken heeft dat woord? Welke
klanken uit dit woord ken je al? Waar staat die ‘r’: vooraan, in
het midden of achteraan? In welk woord hebben we de ‘r’
geleerd? Wie toont de 1ste klank van het woord “vier”? Dat is
de “v”. Leerkracht hangt de bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je v? Waar hoor je v? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze ‘v’
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
pot – was – kaal – voor – vos – lief – boon – reep – Eva –
weer – vis – bal – vod – vaas – beer – kam – rik – Ivo – markt
– boef – welk – vork – veer – lach – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor v (+ plaats in het
woord)
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Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de v zowel vooraan
als in het midden kan staan, maar niet achteraan (tenzij in een woord dat uit een
andere taal komt)
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8.5 Visuele discriminatie van de letter v
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘v’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken
 Cursisten maken individueel oefening 8.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
8.6 Motorische schrijfoefening: v
 We gaan die letter v nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we v. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter v schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 8.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de potloodgreep (of pengreep
indien met lumoset gewerkt wordt)
2. de schrijfrichting
3. de correcte vormgeving van de letter
4. de plaats van de letter binnen de 4 lijntjes
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correct schrijven

8.7 Auditieve discriminatie van de klank ‘ie’
 Leerkracht toont het woordkaartje “vier”. Kijk nog eens naar
het woordje “vier”. Wie toont de middelste klank van het woord
“vier”? Dat is de “ie”. Leerkracht hangt de bordletter aan het
bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je ie? Waar hoor je ie? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze ‘ie’
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
lees – wie – vel – pot – kar – iep – roos – niet – mier – keer –
vuil – tien – vel – wit – rem – zie – oor – net – Truus – wiel –
een – soep – lam – melk – Ier – ik – mat – tim - Mie – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor ie (+ plaats in het
woord)
8.8 Visuele discriminatie van de letter ie
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘ie’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 8.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
8.9 Motorische schrijfoefening: ie
 We gaan die letter v nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we ie. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter ie schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 8.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de potloodgreep (of pengreep
indien met lumoset gewerkt wordt)
2. de schrijfrichting
3. de correcte vormgeving van de letter
8.10 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “vier”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
vier – riem – vaas – veer – mier – tien – vol – giet – stier – vist
– niest – vest
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken.
 Wie kan met de bordletters riem maken? Welke woorden ken
je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wat hoor je vooraan in
het woord “vaas”? Welke letter moet ik hier (leerkracht toont
het groene vakje op de grobl-kaart) hangen? Wat hoor je in
het midden? Welke letter moet ik hier hangen? En wat hoor ik
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achteraan? Welke letter moet ik hier hangen? … Op die
manier worden alle foto’s (kernwoorden) overlopen.
Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “vier” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen. De resultaten worden vervolgens
klassikaal overlopen.
Cursisten nemen vervolgens oefening 8.10. in het werkboekje
en schrijven de kernwoorden onder de foto’s. Leerkracht
checkt en helpt waar nodig.

8.11 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 8.11. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan st
2. Zoek woorden met in het midden ie
3. Zoek woorden met achteraan st
4. Zoek woorden met …
8.12 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten
passen het woord telkens aan. Leg met je letters vier.
Verander vier in mier. Welke letter moet je wegdoen? Welke
letter moet je daar dan leggen?
vier -> mier – meer – mees – lees – lies – lieg – laag –
maag – maat – meet – mot – mos – mis – mist – mast –
vast – kast – kiest - niest – …
8.13 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (8.13.) hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen.
 Vervolgens lezen cursisten om de beurt een rijtje woorden.
8.14 Hakken en plakken (met de hakken-en-plakken-kaart)
 Leerkracht dicteert de letters van een woord. Cursisten
schrijven de letters in de vakjes op hun hakken-en-plakkenkaart en lezen vervolgens het woord dat ze met die letters
kunnen maken.
De woorden die letter per letter gedicteerd worden zijn:
1. vier – val – vaar – vis – tien – vat – vos – gier
2. Veer – niet – kier – vol – lies – vel – pier – vin
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8.15 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 8.15. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s en
de corresponderende woorden onder de foto’s aan het bord.
Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna kijkt
leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening volledig
(en correct) verbeterd werd.

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

8.16 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 8.16. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.
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8.17 Hakken en plakken
 Met de letters t-ie-n kunnen we het woord “tien” maken. Welk
woord kunnen we maken met r-ie-k?
 Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
voor – voet – ziek – vet – vaas – biet – vuil – mier – vuur –
pier – beek – vul – …
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8.18 Rijmwoorden zoeken
 Cursisten
nemen oefening 8.18. in het werkboek.
Leerkracht herhaalt eerst a.d.h.v. voorbeelden wat rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert woorden, cursisten schrijven het woord naast het
juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit de
oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
 De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
vist – pop – viel – vest – meest – geen – kast – vaat
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
 Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.
8.19 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening 8.19. en schrijven elke zin foutloos
over op het lijntjesblad.
 Leerkracht gaat bij elke cursist na of hij/zij voldoende rekening
houdt met:
1. de correcte vormgeving van de letters
2. de verhouding van de letters t.o.v. elkaar
3. de positie van de letter ‘binnen de 4 lijntjes’
4. de witruimte tussen de woorden
8.20 Middenklank herkennen
 Cursisten nemen de oefening 8.20. in het werkboek.
Leerkracht dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven

Zwart op wit - Janique Vanderstocken

•

Oefening 8.15. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 8.16. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 8.18. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 8.19. in
het werkboek

•

Kopieerblad 10:
lijntjesblad

•

Lumoset

•

Oefening 8.20. in
het werkboek

75



•

Cursisten maken
een correcte
klankletterkoppeling bij de
aangebrachte
woorden

de woorden in de juiste kolom (i van ik / ee van lees / ie van
vier):
• kil
• vies
• kier
• vil
• meen
• lieg
• geel
• kiem
• mis
• peer
Eventueel (indien je met lumocolorstiften werkt) kan deze
oefening nog eens herhaald worden met andere woorden.

8.21 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Elk duo heeft een ‘dicterende’ partner en een ‘schrijvende’
partner. De schrijvende partner gaat aan een tafel achteraan
in de klas zitten. De dicterende partner gaat naar het bord en
leest een woord of zin van zijn/haar dictee (in stilte), gaat
vervolgens naar de schrijvende partner achteraan in de klas
en dicteert het woord of de zin. Hij/zij mag in geen geval zelf
het woord of de zin neerschrijven. Het is de bedoeling dat
hij/zij het dicteert aan de schrijvende partner die het dan
correct moet neerschrijven. Indien er een fout geschreven
wordt moet de dicterende partner aangeven welke letter er
fout is en door welke letter de schrijvende partner deze moet
vervangen. De dicterende partner blijft heen en weer lopen tot
het volledige dictee correct genoteerd is.
 Leerkracht heeft vooraf voor elk duo een blad met te dicteren
woorden of zinnen klaargemaakt. Deze woorden of zinnen zijn
als het ware op maat van het duo gemaakt. De zwakste
cursisten zullen dus een dictee krijgen met enkel (een beperkt
aantal) kernwoorden, de sterkste cursisten kunnen een dictee
krijgen met zinnen waarin deze kernwoorden voorkomen.
Alles op maat (lees: niveau, schrijftempo, …) van de cursist.
 Wanneer het dictee klaar is, gaan beide partners naar het
bord en controleren ze of hun dictee juist is.
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cursisten’
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Bij een volgende running dictation veranderen de partners ook eens van rol.
Een cursist die quasi onverstaanbaar is, zal echter nooit de rol van dicterende
partner op zich nemen. Op een lesmoment dat er weinig cursisten zijn (feestdag
in land van herkomst, bus- of tramstaking, …), kan zo’n cursist dan wel dicteren,
maar in dat geval zal de leerkracht ‘mee lopen’ en de woorden zo nodig
herhalen voor de schrijvende partner.
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woorden aan een
vlot tempo lezen
en aan de
betekenis
koppelen

8.22 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen het woord hardop.
 Leerkracht deelt de foto’s bij de flitswoorden uit onder de
cursisten zodat elke cursist 1 of 2 fotokaartjes heeft. Cursisten
verwoorden om de beurt wat er op hun foto staat.
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Leerkracht neemt opnieuw de kaartjes met de flitswoorden en
toont elk kaartje heel even aan de klas. De cursist die de foto
bij het flitswoord heeft, toont de foto en hangt die vervolgens
aan het bord.
Leerkracht deelt de flitswoorden uit, cursisten hangen de
kaartjes onder de juiste foto’s.

Niet alle flitswoorden blijven uiteraard aan bod komen, daarvoor wordt het
‘aanbod’ te groot. Let er wel op dat de kernwoorden van het huidige
referentiewoord er wel bijzitten.
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•
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woorden

Cursisten
herkennen de
aangebrachte

LESVERLOOP
9.1 Inleiding van het referentiewoord ‘doos’
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht hangt de foto van een doos op het bord). Wat zie
je hier? Hoe heet dat? Staat er hier in de klas een doos?
Waar? Waarvoor wordt die doos gebruikt? …
 Leerkracht hangt het fotokaartje van de doos (zie kopieerblad
2) op het bord en schrijft vervolgens het woord “doos” op het
bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht geeft
een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje omhoog
telkens ze “vier” horen.
lees – pas – door – diep – roos – doos – veer – dop – soep –
doek – loos – dok – doos – …
9.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes. Leerkracht leest een tekst voor,
cursisten leggen een kaartje neer telkens ze “doos” horen.
“Een doos met een geheim” is een heel leuk kinderboek.
Het is een echt voorleesverhaal. Het gaat over Emma en
haar vriendjes. Emma zit in de kikkerklas. Ze vindt het daar
heel fijn. Emma mag knutselen, tekenen, spelen...
En Juf Sien bedenkt elke dag iets leuks.
Af en toe mag Emma al grote letters schrijven. Volgend jaar
gaat ze naar de olifantenklas van meester Jan. Daar zal ze
nog meer leren schrijven en rekenen.
Daar komt meester Jan. Hij draagt een reu-ze-gro-te doos.
Het is een doos vol gaten…
‘Wat zit er in die doos?’ wil Emma weten.
‘Ssst… een geheim…’ knipoogt meester Jan.
Maar wat hangt daar uit de doos? Is dat een staart?
De doos mag mee naar de kikkerklas.
Samen met juf Sien ontdekken alle kinderen een stukje van
het geheim.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat klassikaal
besproken, waarbij de leerkracht de tekst nogmaals voorleest
en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze ‘doos’ leest. De hoorkaartjes worden vervolgens geteld en de resultaten worden
vergeleken.
9.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg ervoor
dat “doos” er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een kaartje
met daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het woord
“doos”?
 Cursisten maken individueel oefening 9.3. in het werkboek,
leerkracht helpt waar nodig en checkt bij elke cursist.
9.4 Auditieve discriminatie van de klank ‘d’
 Leerkracht toont het woordkaartje “doos”. Kijk nog eens naar
het woordje “doos”. Hoeveel klanken heeft dat woord? Welke
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klanken uit dit woord ken je al? Waar staat die ‘s’: vooraan, in
het midden of achteraan? In welk woord hebben we de ‘s’
geleerd? Wie toont de 1ste klank van het woord “doos”? Dat is
de “d”. Leerkracht hangt de bordletter aan het bord.
Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je d? Waar hoor je d? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze ‘d’
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
vier – mat – doos – doek – geel – prei – diep – trui – tip – ode
– dak – lees – wit – rad (opgelet: cursisten horen t en geen d!)
– Tim – Ida – deeg – vat – wed (!) – dop – den – daar – eed
(!) – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor d (+ plaats in het
woord)
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Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat je de d zowel
vooraan als in het midden kan horen, maar niet achteraan. Dit betekent niet
dat de d nooit achteraan in een woord kan voorkomen, alleen wordt de d in dat
geval als t uitgesproken! Zie voorbeelden hierboven.
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9.5 Visuele discriminatie van de letter d
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘d’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten
worden
klassikaal
besproken.
Cursisten maken individueel oefening 9.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
9.6 Motorische schrijfoefening: d
 We gaan die letter d nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we d. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter d schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 9.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de potloodgreep (of pengreep
indien met lumoset gewerkt wordt)
2. de schrijfrichting
3. de correcte vormgeving van de letter
9.7 Auditieve discriminatie van de klank ‘oo’
 Leerkracht toont het woordkaartje “doos”. Wie toont de
middelste klank van het woord “doos”? Dat is de “oo”.
Leerkracht hangt de bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je oo? Waar hoor je oo? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze ‘oo’
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
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achteraan in het
woord

lees – kook – veel – roep – sok – noot – room – vouw – lap –
snoep – oom – duw – rust – koud – loop – zoo – ik – oor –
keel – lip – ook – koor – lam – koer - Loo – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor oo (+ plaats in het
woord)
Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de oo zowel
vooraan, in het midden als achteraan kan voorkomen. Opgelet: indien je
achteraan een oo hoort, dan schrijf je die soms als oo (zoo), soms als o (zo)
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9.8 Visuele discriminatie van de oo
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘oo’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 9.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
9.9 Motorische schrijfoefening: oo
 We gaan die letter oo nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we oo. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter oo schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 9.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de potlood- of pengreep
2. de schrijfrichting
3. de correcte vormgeving van de letter
9.10 Het referentiewoord in een reeks letters herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 9.10., waarbij ze het referentiewoord in een reeks
letters moeten onderstrepen. Leerkracht gaat na of dit bij
iedereen lukt en helpt waar nodig.
9.11 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 9.11. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan st
2. Zoek woorden met in het midden oo
3. Zoek woorden met achteraan st
4. Zoek woorden met vooraan d
5. Zoek woorden met …
9.12 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “doos”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
doos – dak – deeg – das – dop – kook – goot –
kool – look – noot – poot – roos
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Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken.
Wie
kan
met
de
bordletters
doos
maken?
Welke woorden ken je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wie
maakt dat woord eens? … Op die manier worden alle foto’s
(kernwoorden) overlopen.
Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “doos” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan
het
bord
gehangen.
De resultaten worden vervolgens klassikaal overlopen.
Cursisten nemen vervolgens oefening 9.12. in het werkboekje
en schrijven de kernwoorden onder de foto’s. Leerkracht
checkt en helpt waar nodig.

9.13 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten
passen het woord telkens aan. Leg met je letters doos.
Verander doos in roos. Welke letter moet je wegdoen? Welke
letter moet je daar dan leggen?
doos -> roos – ras – gas – gat – giet – goot – moot – loot – lat
– mat – met – mes – mees – lees – kees – keel – kool – kaal
–…
9.14 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (9.14.) hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen.
 Vervolgens lezen cursisten om de beurt een rijtje woorden.
9.15 Hakken en plakken (met de hakken-en-plakken-kaart)
 Leerkracht dicteert de letters van een woord. Cursisten
schrijven de letters in de vakjes op hun hakken-en-plakkenkaart en lezen vervolgens het woord dat ze met die letters
kunnen maken.
De woorden die letter per letter gedicteerd worden zijn:
1. kool – toon – dier – dak – voor – deel – dit – dom
2. dag – goot – dek – daar – vol – drie – doos – loog
3. toog – dik – dog – door – loon – das – diep – veeg
9.16 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 9.16. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s en
de corresponderende woorden onder de foto’s aan het bord.
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Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna kijkt
leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening volledig
(en correct) verbeterd werd.
9.17 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 9.17. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.
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9.18 Hakken en plakken
 Leerkracht geeft letterreeksen op waarbij cursisten telkens om
de beurt het volledige woord zeggen:
veel – dak – loon – vier – deel – mast – vest – kist – lost –
naast – stier – stook – stom – stap – …
9.19 Zinnen nummeren
 Cursisten
nemen oefening 9.19. in het werkboek.
Leerkracht dicteert onderstaande zinnen (zegt vooraf ook het
nummer van de zin), cursisten zoeken de voorgelezen zin en
schrijven het nummer voor de zin.
1. Karla gaat naar de markt.
2. Karla koopt een vaas.
3. De vaas is groot.
4. De verkoopster steekt de vaas in een doos.
5. Karla neemt de doos.
6. De doos staat naast de kast.
7. De vaas staat op de kast.
8. Kitkat loopt naast de kast.
9. Kitkat springt op de kast.
10. Dat mag niet!
11. De vaas valt.
12. De vaas is kapot.
13. Karla is boos.
14. Boos op Kitkat.
15. En Kitkat loopt snel naar de stal.
 Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een zin (in
volgorde waarin ze gedicteerd werden en genummerd zijn)
9.20 Rijmwoorden zoeken
 Cursisten
nemen oefening 9.20. in het werkboek.
Leerkracht herhaalt eerst a.d.h.v. voorbeelden wat rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert woorden, cursisten schrijven het woord naast het
juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit de
oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
veeg – tik – loop – gaar – doos – kom – vier – mal
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
 Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.
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9.21 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening 9.19. en schrijven de 5 eerste
zinnen foutloos over op het lijntjesblad.
 Leerkracht gaat bij elke cursist na of hij/zij voldoende rekening
houdt met:
1. de correcte vormgeving van de letters
2. de verhouding van de letters t.o.v. elkaar
3. de positie van de letter ‘binnen de 4 lijntjes’
4. de witruimte tussen de woorden
9.22 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen het woord hardop.
 Leerkracht deelt de foto’s bij de flitswoorden uit onder de
cursisten zodat elke cursist 1 of 2 fotokaartjes heeft. Cursisten
verwoorden om de beurt wat er op hun foto staat.
 Leerkracht neemt opnieuw de kaartjes met de flitswoorden en
toont elk kaartje heel even aan de klas. De cursist die de foto
bij het flitswoord heeft, toont de foto en hangt die vervolgens
aan het bord.
 Leerkracht deelt de flitswoorden uit, cursisten hangen de
kaartjes onder de juiste foto’s.
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Niet alle flitswoorden blijven uiteraard aan bod komen, daarvoor wordt het
‘aanbod’ te groot. Let er wel op dat de kernwoorden van het huidige
referentiewoord er wel bijzitten.
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LESVERLOOP
10.1 Inleiding van het referentiewoord ‘bus’
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht toont de foto van een bus). Hoe heet dat? Wie
komt er met de bus naar school? Met welke bus kom je naar
school? Is de bushalte ver van je huis? …
 Leerkracht hangt de foto van de bus op het bord en schrijft
vervolgens het woord “bus” op het bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht geeft
een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje omhoog
telkens ze “bus” horen.
doos – buk – bos – vier – bus – dak – dus – boek – lus – bus
– bijl – vis – bies – bus – stoel – vul – …
10.2 Auditieve discriminatie van het referentiewoord
 Cursisten krijgen elk een kaart voor auditieve oefeningen en
een setje hoor-kaartjes. Leerkracht leest een tekst, cursisten
leggen een kaartje neer telkens ze “bus” horen.
Karla heeft vandaag Spaanse les. Ze gaat met de fiets
naar school. Ze neemt haar fiets. Oh nee, platte band.
Dat wordt dus niets met die fiets. Dan maar met de bus.
De halte is gelukkig niet zo ver. Er staan al een paar
mensen te wachten. Het zal dus niet meer zo lang duren
voor de bus komt. Sommige mensen worden een beetje
boos. Ze wachten al lang op de bus. Kijk, daar is hij. De
deur van de bus gaat open. “Sorry dat het zo lang
duurde, maar de bus had panne”, zegt de chauffeur.
 Leerkracht gaat bij de cursisten na hoeveel kaartjes ze
neergelegd hebben. Vervolgens wordt het resultaat klassikaal
besproken, waarbij de leerkracht de tekst nogmaals voorleest
en een hoor-kaartje neerlegt telkens ze ‘bus’ leest. De hoorkaartjes worden vervolgens geteld en de resultaten worden
vergeleken.
10.3 Visuele discriminatie van het referentiewoord
 Leerkracht deelt een aantal woordkaartjes (je kan hiervoor
flitswoorden van kopieerblad 3 nemen) uit, maar zorg ervoor
dat “bus” er zeker bij zit. Jullie kregen allemaal een kaartje met
daarop een woord. Wie heeft het kaartje met het woord “bus”?
 Cursisten maken individueel oefening 10.3. in het werkboek,
leerkracht helpt waar nodig en checkt bij elke cursist.
10.4 Auditieve discriminatie van de klank b
 Leerkracht toont het woordkaartje “bus”. Kijk nog eens naar
het woordje “bus”. Wat is de 1ste klank? Wie toont de 1ste klank
van het woord “bus”? Dat is de “b”. Leerkracht hangt de
bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je b? Waar hoor je b? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze b
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
bal – opa – lip – ober – beek – voel – web (!) – boos –
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vaak – meel – lus – bier – rib (!) – pas – vet - bel – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor b (+ plaats in het
woord)
Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat je de b zowel
vooraan als in het midden kan horen, maar niet achteraan. Dit betekent niet
dat de b nooit achteraan in een woord kan voorkomen, alleen wordt de b in dat
geval als p uitgesproken!
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10.5 Visuele discriminatie van de letter b
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘b’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 10.5. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
10.6 Motorische schrijfoefening: b
 We gaan die letter b nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we b. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter b schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 10.6.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de schrijfrichting
2. de correcte vormgeving van de letter
10.7 Auditieve discriminatie van de klank “u”
 Ons woordje “bus” heeft 3 klanken, weet je nog? Vooraan
hebben we “b”, dat hebben we daarjuist gezien. En achteraan
hebben we “s”. Die hebben we ook al gehad in ‘lees’. Kijk nu
eens naar deze klank. Wie weet welke klank dit is? En hoe
klinkt die? Dat is de “u”. Leerkracht hangt de bordletter ‘u’ aan
het bord.
 Cursisten nemen opnieuw hun hoorkaartjes en de “groblkaart”. Leerkracht geeft opnieuw een reeks woorden op en
vraagt bij elk woord: Hoor je u? Waar hoor je u? Cursisten
leggen vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar
ze u horen (indien ze deze klank ook effectief horen).
doos – lus – mug – bos – kil – met – uk – vul – pak – en – duur
– urn – dun – log – vest – pit – put – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor u (+ plaats in het
woord)
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Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de u vooraan of in het
midden van een woord kan staan. Achteraan zie je soms de letter u, maar dan
klinkt die als uu.

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte

10.8 Visuele discriminatie van de letter u
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
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10.9 Motorische schrijfoefening: u
 We gaan die letter u nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we u. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter u schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 10.9.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de schrijfrichting
2. de correcte vormgeving van de letter
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woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

10.10 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 10.10. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan br
2. Zoek woorden met in het midden u
3. Zoek woorden met achteraan rk
4. Zoek woorden …

Cursisten kunnen
in opgegeven
woorden de
ontbrekende
middenklank
invullen

•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
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•

•

leerkracht welke cursisten een ‘u’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken.
Cursisten maken individueel oefening 10.8. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.

Cursisten
herkennen de
kernwoorden
Cursisten kunnen
de kernwoorden
correct schrijven

10.11 Middenklank invullen

Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
tol – til – tel
lak – luk – look
stil – staal – steel
sloop – slap – sliep

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere middenklanken.
10.12 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW bus
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
bus – boor – big – rug – put – stuk – kruk – brug – munt – kurk
– punt – kust
Welke klanken en letters kennen we nu al? Cursisten sommen
de reeds aangebrachte klanken op. Dit zijn allemaal foto’s van
woorden die we met deze letters of klanken kunnen maken.
 Wie
kan
met
de
bordletters
bus
maken?
Welke letter moet ik hier (leerkracht toont het groene vakje op
de grobl-kaart) hangen? Wat hoor je in het midden? Welke
letter moet ik hier hangen? En wat hoor ik achteraan? Welke
letter moet ik hier hangen? Op die manier worden alle foto’s
(kernwoorden) overlopen.
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Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “bus” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen. De resultaten worden vervolgens
klassikaal overlopen.
Cursisten nemen vervolgens oefening 10.12. in het
werkboekje en schrijven de woorden onder de foto’s.
Leerkracht checkt en helpt waar nodig.

10.13 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten
passen het woord telkens aan. Leg met je letters bus.
Verander bus in bos. Welke letter moet je wegdoen? Welke
letter moet je daar dan leggen? …
-> bus – bos – ros – roos – doos – dus – das – dag – deeg –
leeg – leek – luk – lik – tik – stik – stuk – …
10.14 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (10.14.) hardop voor.
Cursisten “volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen.
 Vervolgens lezen cursisten om de beurt een rijtje woorden.
10.15 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 10.15. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s en
de corresponderende woorden onder de foto’s aan het bord.
Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna kijkt
leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening volledig
(en correct) verbeterd werd.
10.16 Begrijpend lezen
 Cursisten maken individueel de oefening 10.16. Leerkracht
gaat na of dit lukt en helpt waar nodig. Bij de klassikale
verbetering wordt eerst de foto besproken, vervolgens worden
de 3 zinnen onder de foto gelezen en verwoorden cursisten
welke zin het best past bij de foto.
10.17 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn. Vervolgens nemen cursisten hun oefening.
Leerkracht dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven
het woord naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de
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rijmwoorden uit de oefening op het bord geschreven en
klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
nul – top – baan – vork – berk – Turk – boon – park
10.18 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening het lijntjesblad en schrijven de
zinnen van oefening 10.18. correct over op het lijntjesblad.
Leerkracht gaat bij elke cursist na of de letters correct
gevormd worden, of de cursisten de positie van de letters
t.o.v. elkaar respecteren en of ze voldoende witruimte laten
tussen de woorden.
10.19 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Elk duo heeft een ‘dicterende’ partner en een ‘schrijvende’
partner. De schrijvende partner gaat aan een tafel achteraan
in de klas zitten. De dicterende partner gaat naar het bord en
leest een woord of zin van zijn/haar dictee (in stilte), gaat
vervolgens naar de schrijvende partner achteraan in de klas
en dicteert het woord of de zin. Hij/zij mag in geen geval zelf
het woord of de zin neerschrijven. Het is de bedoeling dat
hij/zij het dicteert aan de schrijvende partner die het dan
correct moet neerschrijven. Indien er een fout geschreven
wordt moet de dicterende partner aangeven welke letter er
fout is en door welke letter de schrijvende partner deze moet
vervangen. De dicterende partner blijft heen en weer lopen tot
het volledige dictee correct genoteerd is.
 Leerkracht heeft vooraf voor elk duo een blad met te dicteren
woorden of zinnen klaargemaakt. Deze woorden of zinnen zijn
als het ware op maat van het duo gemaakt. De zwakste
cursisten zullen dus een dictee krijgen met enkel (een beperkt
aantal) kernwoorden, de sterkste cursisten kunnen een dictee
krijgen met zinnen waarin deze kernwoorden voorkomen.
Alles op maat (lees: niveau, schrijftempo, …) van de cursist.
 Wanneer het dictee klaar is, gaan beide partners naar het
bord en controleren ze of hun dictee juist is.
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Bij een volgende running dictation veranderen de partners ook eens van rol.
Een cursist die quasi onverstaanbaar is, zal echter nooit de rol van dicterende
partner op zich nemen. Op een lesmoment dat er eens weinig cursisten zijn
(veel zieken, een feestdag in land van herkomst, bus- of tramstaking, …), kan
zo’n cursist dan wel dicteren, maar in dat geval zal de leerkracht ‘meelopen’ en
het woord of de zin zo nodig herhalen voor de schrijvende partner.
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10.20 Rubriceeroefening: kr-- / --rk
 Cursisten nemen oefening 10.20. in het werkboek.
Eerst worden de foto’s klassikaal besproken en benoemd.
 Vervolgens schrijven de cursisten de woorden in de juiste
kolom. De woorden moeten zo gerubriceerd worden:
▪ kr - - : Kris – krat – kruk – kriek
▪ - - rk: kerk – kurk – vork – park

Leerkracht checkt bij alle cursisten en helpt waar nodig.
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10.21 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten nemen hun kaart voor auditieve oefeningen
(kopieerblad 4) en hun "juist-of-fout"-kaartjes (kopieerblad 5).
Leerkracht dicteert telkens 2 woorden. De ene keer zijn dat 2
dezelfde woorden, een andere keer zijn dat 2 verschillende
woorden. Indien cursisten 2 dezelfde woorden na elkaar
horen, leggen ze een juist-kaartje op het nummer. Horen ze 2
verschillende woorden, dan leggen ze een fout-kaartje op het
nummer.
De opgegeven woorden zijn:
1. doos – boos
2. vos – vos
3. mag – mag
4. bus – bos
5. dag – dak
6. vul – vol
7. mus – mus
8. bak – pak

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere woorden.
10.22 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen het woord hardop.
 Leerkracht deelt de foto’s bij de flitswoorden uit onder de
cursisten zodat elke cursist 1 of 2 fotokaartjes heeft. Cursisten
verwoorden om de beurt wat er op hun foto staat.
 Leerkracht neemt opnieuw de kaartjes met de flitswoorden en
toont elk kaartje heel even aan de klas. De cursist die de foto
bij het flitswoord heeft, toont de foto en hangt die vervolgens
aan het bord.
 Leerkracht deelt de flitswoorden uit, cursisten hangen de
kaartjes onder de juiste foto’s.
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Niet alle flitswoorden blijven uiteraard aan bod komen, daarvoor wordt het
‘aanbod’ te groot. Let er wel op dat de kernwoorden van het huidige
referentiewoord er wel bijzitten.
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de lidwoorden
“de” en “het”
visueel
discrimineren in
een doorlopende
tekst

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letters correct
schrijven en

10.23 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 10.23. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.
10.24 Lidwoorden “de - het” in een tekst herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 10.24., waarbij ze in een doorlopende tekst “de”
moeten omcirkelen en “het” moeten onderstrepen.
Leerkracht gaat na of dit bij iedereen lukt en helpt waar nodig.
Lidwoorden worden eerder als globaal woord aangebracht. Cursisten moeten ze
in eerste instantie niet kunnen analyseren en synthetiseren (enkel herkennen)

10.25 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening 10.25. en schrijven 1 lijntje met
“de” en 1 lijntje met “het”.
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respecteren
daarbij de
verhouding
tussen de letters
onderling en de
plaats van de
letters binnen de
4 lijntjes



Leerkracht gaat bij elke cursist de volgende dingen na:
1. de schrijfrichting
2. de plaats van de letters binnen de 4 lijntjes
3. de verhouding van de letters t.o.v. elkaar
4. respecteren van witruimte tussen de woorden
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LESDOELEN
•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
gelijkklinkende
woorden

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden

•

Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

LESVERLOOP
11.1 Inleiding van het referentiewoord ‘stoel’
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat is dit?
(leerkracht toont een stoel). Hoe heet dat? Wat doe je met een
stoel? Hoeveel stoelen staan er in de klas? …
 Leerkracht hangt het fotokaartje van de stoel (zie kopieerblad
2) op het bord en schrijft vervolgens het woord “stoel” op het
bord.
 Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht geeft
een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje omhoog
telkens ze “stoel” horen.
bos – stoof – stuk – stoel – slurf – roest – stof – boek – stoep
– stoel – slok – touw – hoest – stoel – slot – kost – stoel – …
11.2 Auditieve discriminatie van de klank ‘oe’
 Leerkracht toont het woordkaartje “stoel”. Kijk nog eens naar
het woordje “stoel”. Hoeveel klanken heeft dat woord? Welke
klanken uit dit woord ken je al? En welke klank is dit? Dat is
de “oe”. Leerkracht hangt de bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je oe? Waar hoor je oe? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze ‘oe’
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
doek – op – fout – toe – roet – mus – boot – oever – stoom –
moe – vuur – oen – zoet – kou – koe – buur – voet – oer –
nooit – oedeem – koek – …
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor oe (+ plaats in het
woord)

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
‘stoel’

•

Kopieerblad 3:
flitswoord stoel

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerblad 3:
allerlei
flitswoorden

•

Oefening 11.3. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 11.4. in
het werkboek

•

Lumoset

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de oe zowel vooraan
als in het midden of achteraan kan staan.

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een tekst

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter

11.3 Visuele discriminatie van de letter oe
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘oe’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 11.3. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
11.4 Motorische schrijfoefening: oe
 We gaan die letter oe nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we oe. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
letter oe schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten “nemen ze werkboekje en maken oefening 11.4.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
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binnen de 4
lijntjes

•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
correct schrijven

•

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

•

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

Cursisten
herkennen de
kernwoorden en
kunnen het woord

1. de schrijfhouding en de potlood- of pengreep
2. de schrijfrichting
3. de correcte vormgeving van de letter
11.5 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “stoel”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
boek – voet – soep – poes – koek – stoel – stoep – snoep –
groen – bloem – vloer – broek
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken.
 Wie
kan
met
de
bordletters
stoel
maken?
Welke woorden ken je nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wat
hoor je vooraan in het woord “boek”? Welke letter moet ik hier
(leerkracht toont het groene vakje op de grobl-kaart) hangen?
Wat hoor je in het midden? Welke letter moet ik hier hangen?
En wat hoor ik achteraan? Welke letter moet ik hier hangen?
… Op die manier worden alle foto’s (kernwoorden) overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “stoel” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen. De resultaten worden vervolgens
klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 11.15. in het
werkboekje en schrijven de kernwoorden onder de foto’s.
Leerkracht checkt en helpt waar nodig.
11.6 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 11.6. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan sn
2. Zoek woorden met in het midden oe
3. Zoek woorden met vooraan br
4. Zoek woorden met achteraan rk
5. Zoek woorden met vooraan gr
6. Zoek woorden met …
11.7 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (11.7.) hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen. Vervolgens lezen cursisten om de beurt een
rij woorden.
11.8 Kernwoorden omcirkelen
 Cursisten nemen oefening 11.8. en omcirkelen het juiste
woord onder de foto. Leerkracht hangt vervolgens de foto’s en
de corresponderende woorden onder de foto’s aan het bord.
Cursisten verbeteren eerst zelf hun oefening, daarna kijkt
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•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW ‘stoel’

•

Bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden met
kernwoorden

•

Oefening 11.5. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 11.6. in
het werkboek

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet
gewerkt wordt
met lumoset)

•

Oefening 11.7. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 11.8. in
het werkboek

•

Lumoset
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•

•

aan de betekenis
koppelen

leerkracht bij elke cursist individueel of de oefening volledig
(en correct) verbeterd werd.

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

11.9 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 11.9. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.

Cursisten kunnen
de correcte
klankletter
koppeling maken
met de
aangebrachte
letters/klanken

•

Cursisten kunnen
een opgegeven
klank/letter in een
woord correct
vervangen door
een nieuwe klank

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

•

Cursisten kunnen
woorden in een
zin auditief
discrimineren

•

Cursisten kunnen
zoekend lezen

•

Cursisten kunnen
daarbij gebruik

11.10 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten
passen het woord telkens aan.
boek -> boer – beer – veer – veel – voel – koel – kool – moor
– smoor – smeer – smeek – smaak – staak – staal – stoel –
…
11.11 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen.
 Vervolgens lezen cursisten om de beurt een rij woorden.
11.12 Hoeveel woorden hoor je?
 Cursisten nemen elk een ‘Hoeveel … hoor je-kaart’ en hoorkaartjes. Leerkracht geeft de volgende zinnen op, cursisten
duiden a.d.h.v. hun kaart aan hoeveel woorden ze gehoord
hebben in de zin. Het resultaat wordt telkens klassikaal
besproken. Leerkracht gaat daarbij ook in op de plaats van de
woorden in de zin.
Karla neemt een stoel voor Kris -> Hoeveel woorden heb je
gehoord? Waar hoor je ‘stoel’? Op welk nummer hoor je ‘een’?
Waar hoor je ‘voor’? Waar hoor je ‘Kris’? Welk woord hoor je
op nummer 2?… (Tussendoor herhaalt leerkracht de zin
verschillende keren zodat cursisten telkens opnieuw kunnen
luisteren.
 De volgende zinnen worden op die manier besproken:
1. Ik eet een koek
2. Tim leest een dik boek.
3. Kitkat loopt op de kast.
4. Leen neemt de tram naar de markt.
5. Karla koopt een broek voor Tim.
11.13 Zinnen nummeren
 Cursisten nemen oefening 11.13. in het werkboek.
Leerkracht dicteert onderstaande zinnen (zegt vooraf ook het
nummer van de zin), cursisten zoeken de voorgelezen zin en
schrijven het nummer voor de zin.
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•

Oefening 11.9. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 8:
letterenvelopjes

•

Oefening 11.11.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 11:
Hoeveel … hoor
je-kaart

•

Kopieerblad 5:
hoor-kaartjes

•

Oefening 9.19. in
het werkboek

•

Lumoset
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maken van
leesstrategieën



•

•

Cursisten kunnen
in opgegeven
woorden de
ontbrekende
middenklank
invullen

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren

•

Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

•

Cursisten maken
een correcte
klankletterkoppeling bij de
aangebrachte
woorden

•

Cursisten kunnen
letters temporeel
ordenen en

1. Het is woensdag.
2. Karla gaat naar de markt.
3. Ze koopt vis en kaas.
4. Ze koopt ook groenten.
5. Straks maakt ze soep.
6. Lekkere groenten-soep!
7. Daar is Roel.
8. Roel is de broer van Lars.
9. En Lars is de vriend van Leen.
10. Lars is in Spanje.
11. Volgende maand gaat Roel ook naar Spanje.
12. Roel gaat op bezoek bij Lars.
13. Doe de groeten aan Lars, zegt Karla.
14. Dat zal ik doen, zegt Roel.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een zin (in
volgorde waarin ze gedicteerd werden en genummerd zijn)

11.14 Middenklank invullen

Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
taal – til – teel
lek – luk – look
stol – stoel – stiel
sloep – slap – sleep

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere middenklanken.
11.15 Rijmwoorden zoeken
 Cursisten nemen oefening 11.15. in het werkboek.
Leerkracht herhaalt eerst a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert woorden, cursisten schrijven het woord naast het
juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit de
oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
 De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
berg – tast – roest – park – stunt – tint – kerk – kurk
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
 Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.
11.16 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Voor de werkwijze van running dictation verwijs ik naar het
lesverloop van de vorige referentiewoorden, waarin deze
oefening ook reeds aan bod kwam.

•

Kopieerblad 13:
middenklankkaart

•

Lumocolorstiften

•

Oefening 11.15.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Voor elk duo een
(vooraf door de
leerkracht
gemaakt) dictee
‘op maat van de
cursisten’

11.17 Hakken en plakken
 Met de letters t-oe-n kunnen we het woord “tien” maken. Welk
woord kunnen we maken met k-oe-l?
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letterreeksen
omzetten naar
woorden

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
woorden aan een
vlot tempo lezen
en aan de
betekenis
koppelen



Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
soep – lus – kar – mes – roest – vest – kerk – turk – stil –
stoel – kroeg – kram – kraan – vork – …

11.18 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen het woord hardop.
 Leerkracht deelt de foto’s bij de flitswoorden uit onder de
cursisten zodat elke cursist 1 of 2 fotokaartjes heeft. Cursisten
verwoorden om de beurt wat er op hun foto staat.
 Leerkracht neemt opnieuw de kaartjes met de flitswoorden en
toont elk kaartje heel even aan de klas. De cursist die de foto
bij het flitswoord heeft, toont de foto en hangt die vervolgens
aan het bord.
 Leerkracht deelt de flitswoorden uit, cursisten hangen de
kaartjes onder de juiste foto’s.

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden
(t.e.m. het RW
stoel)

•

Kopieerblad 9:
foto’s bij de
flitswoorden
(t.e.m. het RW
stoel)

Niet alle flitswoorden blijven uiteraard aan bod komen, daarvoor wordt het
‘aanbod’ te groot. Let er wel op dat de kernwoorden van het huidige
referentiewoord er wel bijzitten.
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LESDOELEN
•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen

•

Cursisten
herkennen het
referentiewoord
in een reeks
gelijkklinkende
woorden

LESVERLOOP
12.1 Inleiding van het referentiewoord ‘hij’
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wie is dit?
(leerkracht hangt de foto van Jan op het bord). Wie zie je hier?
Is Jan een man of een vrouw? (herhaalt “hij is een man”) En
(naam van een cursist), is hij een man of een vrouw?
Leerkracht overloopt op die manier alle cursisten en herhaalt
telkens “Hij/zij is een man/vrouw”. Jan is een man. Wat
zeggen we dan? Hij is een man of zij is een man?…
 Leerkracht hangt het fotokaartje “hij” (zie kopieerblad 2) op het
bord en schrijft vervolgens het woord “hij” op het bord.
Cursisten krijgen elk een setje hoor-kaartjes. Leerkracht geeft
een aantal woorden op, cursisten steken een kaartje omhoog
telkens ze “hij” horen.
haan – bij – het – hij – hut – dij – zij – gat – hok – hij – hout –
geel – hij – mei – gij – hek – rij – hij – …

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
‘hij’

•

Kopieerblad 3:
flitswoord hij

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerblad 3:
allerlei
flitswoorden

•

Oefening 12.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Omdat ij en ei hetzelfde klinken, kan je hier zowel ij-woorden als ei-woorden
gebruiken. Het gaat hem louter om het herkennen van de klank.

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

12.2 Auditieve discriminatie van de klank ‘ij’
 Leerkracht toont het woordkaartje “hij”. Kijk nog eens naar het
woordje “hij”. Hoeveel klanken heeft dat woord? Welke
klanken uit dit woord ken je al? De “h” kennen we al uit het
woordje “het”. Wie kent de 2de klank van het woord “hij”? Dat
is de “ij”. Leerkracht hangt de bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je ij? Waar hoor je ij? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze ‘ij’
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
het – leem – bij – bes – ijs – kier – rijm – streek – pijn – put –
prijs – rem – mij – spijt – klim – ijzer – koud – zijn – grijs – niet
– ijver – stuk – ijl – .…
Leerkracht herhaalt ook telkens ‘Ik hoor ij (+ plaats in het
woord)
Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat er ook nog een
“andere” ij is die op dezelfde manier wordt uitgesproken, maar als ei wordt
geschreven!
Ze geeft daarbij een aantal woorden die de cursisten wellicht kennen: trein,
meisje, klein, prei, … Belangrijk daarbij is te vermelden dat woorden soms in
beide schrijfwijzen voor, maar hebben ze een andere betekenis zoals zei, wei,
mei, leiden, …
Jammer genoeg kan je deze woorden enkel uit het hoofd leren en bestaat er
geen eenvoudig regeltje om te weten of je nu ij of ei moet schrijven. Info
hierover vind je op http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/ij-ei

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een tekst

12.3 Visuele discriminatie van de klank ij
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘ij’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
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om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken.
Cursisten maken individueel oefening 12.3. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.

Leerkracht wijst er vooraf nog eens op dat de klank ij bestaat uit 2 letters die
ook elk een aparte “klank” hebben, maar samen de ij-klank vormen. Eerst komt
de i, daarna de j (wordt door sommige cursisten soms gewisseld).

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
correct schrijven

12.4 Motorische schrijfoefening: ij
 We gaan die ij nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo schrijven
we ij. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de letter ij
schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!

•

Oefening 12.4.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW ‘hij’

•

Bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden met
kernwoorden

•

Oefening 12.5. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 12.6. in
het werkboek

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet
gewerkt wordt
met lumoset)

Leerkracht wijst er hierbij op dat de “schrijf-ij” anders is dan de gedrukte ij
(waarbij de i en de j van elkaar staan).


Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 12.4.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de potloodgreep
2. de schrijfrichting
3. de correcte vormgeving

12.5 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “hij”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
hij – bij – lijm – pijl – hut – haan – hok – krijt – rijst – prijs – lijst
– hoest
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken.
 Wie kan met de bordletters hij maken? Welke woorden ken je
nog? Wat zie je hier? Wat is dat? Wie maakt dat woord eens?
… Op die manier worden alle foto’s (kernwoorden) overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “hij” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen. De resultaten worden vervolgens
klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 12.5. in het werkboekje
en schrijven de kernwoorden onder de foto’s. Leerkracht
checkt en helpt waar nodig.
Indien cursisten toch nog problemen hebben met de ‘h’, dan kan je eventueel
tussendoor nog oefenen op auditieve en/of visuele herkenning en discriminatie
van de ‘h’.

•

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

12.6 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 12.6. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan br
2. Zoek woorden met in het midden ij
3. Zoek woorden met achteraan lt
4. Zoek woorden met vooraan h
5. Zoek woorden met …
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•

•

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

Cursisten kunnen
de correcte
klankletter
koppeling maken
met de
aangebrachte
letters/klanken

•

Cursisten kunnen
een opgegeven
klank/letter in een
woord correct
vervangen door
een nieuwe klank

•

Cursisten kunnen
zoekend lezen

•

Cursisten kunnen
daarbij gebruik
maken van
leesstrategieën

•

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren

•

Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

12.7 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (12.7.) hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen.
 Vervolgens lezen cursisten om de beurt een rijtje woorden.
12.8 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 12.8. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.
12.9 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten
passen het woord telkens aan. Leg met je letters hij. Verander
doos in mij. Welke letter moet je wegdoen? Welke letter moet
je daar dan leggen?
hij -> bij – bijl – boel – boer – beer – heer – hees – hijs – grijs
– graas – graan – groen – groet – grot – grom – brom – brok
– broek – …
12.10 Welke foto hoort bij de zin?
 Cursisten nemen oefening 12.10. in het werkboek.
Ze lezen de zinnen en zoeken welke foto bij de zin hoort.
Vervolgens schrijven ze het nummer van de foto voor de zin.
De zinnen zijn:
1. Ik lig in bed. Ik ben moe en ik heb pijn (foto 6)
2. Ik heb keelpijn (foto 2)
3. En ik heb oorpijn (foto 8)
4. Ik heb ook nekpijn (foto 1)
5. Ik heb rugpijn (foto 7)
6. En ik moet veel hoesten (foto 5)
7. Ik heb ook koorts (foto 3)
8. Ik moet naar de dokter (foto 4)
12.11 Rijmwoorden zoeken
 Cursisten nemen oefening 12.11. in het werkboek.
Leerkracht herhaalt eerst a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert woorden, cursisten schrijven het woord naast het
juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit de
oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
 De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
mijl – berk – grijs – kust – rijst – hurk – hik – roest
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
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•

Oefening 12.7. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 12.8. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 8:
letterenvelopjes

•

Oefening 12.10.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 12.11.
in het werkboek

•

Lumoset
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•

•

•

Cursisten kunnen
woorden met
aangebrachte
letters/klanken
visueel
discrimineren in
een reeks letters

Cursisten kunnen
woorden met
aangebrachte
letters/klanken
visueel
discrimineren in
een reeks letters

Cursisten maken
een correcte
klankletterkoppeling bij de
aangebrachte
woorden

Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.

12.12 Zinnen losmaken
 Leerkracht schrijft de volgende zin aan het bord, waarbij ze
geen witruimte laat tussen de woorden (dus alles aan elkaar):
i k b oo r ee n g a t i n d e k a s t.
Wat heb ik hier geschreven? Kan je dat gemakkelijk lezen?
Waarom niet? We gaan de zin eens losmaken. Welke
woorden herken je in deze zin? Cursisten zeggen welke
woorden ze herkennen en leerkracht zet voor en achter elk
woord dat opgesomd wordt een schuine streep. Wanneer
cursisten geen woorden meer opsommen, wordt het resultaat
klassikaal besproken.
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 12.12., waarbij ze schuine strepen tussen de
woorden zetten. Leerkracht gaat na of dit bij iedereen lukt en
helpt waar nodig.
 Cursisten lezen om de beurt een zin voor.
12.13 Opgegeven woorden in een reeks letters herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 12.13., waarbij ze opgegeven woorden in een reeks
letters moeten doorstrepen. Leerkracht gaat na of dit bij
iedereen lukt en helpt waar nodig.
 Cursisten lezen om de beurt een rijtje woorden die ze in het
rooster moeten zoeken.
12.14 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Voor de werkwijze van een running dictation verwijs ik naar
het lesverloop van de vorige kernwoorden, waar deze
werkvorm ook al aan bod kwam.

•

Oefening 12.12.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 12.13.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Voor elk duo een
(vooraf door de
leerkracht
gemaakt) dictee
‘op maat van de
cursisten’

•

Oefening 12.15.
in het werkboek

In dit running dictation kan je eventueel ook een paar gekende woorden met ei
steken. Meld dan wel vooraf dat er zowel ij-woorden als ei-woorden in het dictee
zitten.

•

Cursisten maken
een correcte
klankletterkoppeling bij de
aangebrachte
woorden

•

Cursisten
herkennen een
gelijke beginklank in woorden

12.15 Rubriceeroefening: br-- / --bl
 Cursisten nemen oefening 12.15. in het werkboek.
Eerst worden de foto’s klassikaal besproken en benoemd.
 Vervolgens schrijven de cursisten de woorden in de juiste
kolom. De woorden moeten als volgt gerubriceerd worden:
▪ br - - : bril – broek – brood – brug
▪ bl - - : blus – blad – bloem – blaas – blik

Leerkracht checkt bij alle cursisten en helpt waar nodig.
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LESDOELEN
•

•

•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

LESVERLOOP
13.1 Inleiding van het referentiewoord ‘uur’
 Gesprek
als
inleiding
van
het
referentiewoord:
Leerkracht toont de foto van het referentiewoord uur. Wat is
dit? Hoe laat is het op deze klok? Hoe laat is het nu? Hoe laat
begint de les? Hoe laat eindigt de les? Hoe lang duurt de les?
Hoelang duurt een uur? …
 Leerkracht hangt de foto van “uur” aan het bord en schrijft
vervolgens het woord “uur” op het bord.
ste
 Kijk nog eens naar het woordje “uur”. Wat is de 1 klank? Wie
ste
toont de 1 klank van het woord “uur”? Dat is de “uu”.
Leerkracht hangt de bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je uu? Waar hoor je uu? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze uu
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
vuur – peer – biet – fout – mug – fuut – stiel – boek – Guus –
uur – meer – stuur – Ruud – viel – buis – …

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
uur

•

Kopieerblad 3:
flitswoord uur

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerblad 3:
allerlei
flitswoorden

•

Oefening 13.2. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 13.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat je de uu vrijwel
nooit vooraan voorkomt, tenzij in het woord uur of afgeleiden van dit woord
(uurwerk, uurloon, …). Je hoort soms wel een uu vooraan (denk aan
universiteit, uniek, …), maar in dat geval wordt de uu als u geschreven (is
immers een open lettergreep, maar op dit moment is het nog te vroeg om
hierop verder in te gaan).
Ook achteraan komt de uu niet voor. In dit geval geldt dat je ze soms wel hoort,
maar dat je ze dan als u schrijft (nu, cru, …)
Een uu wordt bijna altijd gevolgd door een r. Uitzonderingen daarop zijn namen
en woorden uit andere talen overgenomen zijn (dispuut, minuut, kostuum,
debuut, …)

•

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een tekst

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letter correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

13.2 Visuele discriminatie van de letter uu
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘uu’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken.
 Cursisten maken individueel oefening 13.2. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
13.3 Motorische schrijfoefening: uu
 We gaan die letter uu nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we uu. Die is niet zo moeilijk, want we kunnen de u
al schrijven. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de letter
uu schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 13.3.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de schrijfrichting
2. de correcte vormgeving van de letter
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•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
correct schrijven

•

Cursisten kunnen
de correcte
klankletter
koppeling maken
met de
aangebrachte
letters/klanken

•

Cursisten kunnen
een opgegeven
klank/letter in een
woord correct
vervangen door
een nieuwe klank

•

Cursisten kunnen
in opgegeven
woorden de
ontbrekende
middenklank
invullen

•

•

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

Cursisten kunnen
letters temporeel
ordenen en

13.4 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW uur
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
uur – vuur – muur – duur – stuur – gluur
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken. Wie kan met de bordletters uur
maken? Op die manier worden alle foto’s (kernwoorden)
overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “uur” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen. De resultaten worden vervolgens
klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 13.4. in het werkboekje
en schrijven de woorden onder de foto’s. Leerkracht checkt
en helpt waar nodig.
13.5 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten
passen het woord telkens aan. Leg met je letters vuur.
Verander vuur in voer. Welke letter moet je wegdoen? Welke
letter moet je daar dan leggen? …
-> vuur – voer – boer – buur – beer – beet – biet – riet – rot –
mot – mor – muur – …
13.6 Middenklank invullen
Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
tol – Tijl – til lik – lak – lijk
stoel – staal - steel
slijp – slaap – sloep

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere middenklanken.


13.7 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 13.7. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan br
2. Zoek woorden met in het midden uu
3. Zoek woorden met achteraan rt
4. Zoek woorden …

•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW uur

•

Bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden met
kernwoorden bij
het RW uur

•

Oefening 13.4. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 8:
letterenvelopjes

•

Kopieerblad 13:
middenklankkaart

•

Lumocolorstiften

•

Oefening 13.7. in
het werkboek

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet
gewerkt wordt
met lumoset)

13.8 Hakken en plakken
 Met de letters t-ie-n kunnen we het woord “tien” maken. Welk
woord kunnen we maken met m-uu-r?
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woorden

•

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

•

Cursisten maken
een correcte
klankletterkoppeling bij de
aangebrachte
woorden

•

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren

•

Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
klanken correct
schrijven



Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
buur – koel – bijt – geel – roos – kip – mug – bos – haas – bak
– hek – viel – stook – vloer – stuur – blok – …

13.9 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (13.9.) hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen.
 Vervolgens lezen cursisten om de beurt een rijtje woorden.
13.10 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 13.10. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.
13.11 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Voor de werkwijze van een running dictation verwijs ik naar
het lesverloop van de vorige kernwoorden waarbij deze
werkvorm ook al aan bod kwam.
13.12 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit
de oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
vest – hals – mits – huur – kiest – gesp – last
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
 Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.
13.13 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening het lijntjesblad en schrijven de
woorden van oefening 13.12. correct over op het lijntjesblad.
Leerkracht gaat bij elke cursist na of de letters correct
gevormd worden, of de cursisten de positie van de letters
t.o.v. elkaar respecteren en of ze voldoende witruimte laten
tussen de woorden.
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•

Voor elk duo een
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•
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•

Lumocolorstiften
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•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
woorden aan een
vlot tempo lezen
en aan de
betekenis
koppelen

13.14 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen het woord hardop.
 Leerkracht vraagt bij elk woord wat de betekenis van dat
woord is.

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden
(t.e.m. het RW
uur)

•

Oefening 13.15.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 13.16.
in het werkboek

•

Lumoset

Niet alle flitswoorden blijven uiteraard aan bod komen, daarvoor wordt het
‘aanbod’ te groot. Let er wel op dat de kernwoorden van het huidige
referentiewoord er wel bijzitten.

•

Cursisten maken
een correcte
klankletterkoppeling bij de
aangebrachte
woorden

•

Cursisten
herkennen een
gelijke beginklank in woorden

•

Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

13.15 Rubriceeroefening: kr-- / gr- Cursisten nemen oefening 13.15. in het werkboek.
Eerst worden de foto’s klassikaal besproken en benoemd.
 Vervolgens schrijven de cursisten de woorden in de juiste
kolom. De woorden moeten als volgt gerubriceerd worden:
▪ kr - - : krant – kraan – kruk – kriek – kris - krijt
▪ gr - - : grijs – groenten – groen – gras – grot
+ klassikaal verbeteren
13.16 Begrijpend lezen
 Cursisten maken individueel de oefening 13.16. Leerkracht
gaat na of dit lukt en helpt waar nodig. Bij de klassikale
verbetering wordt eerst de foto besproken, vervolgens worden
de 3 zinnen onder de foto gelezen en verwoorden cursisten
welke zin het best past bij de foto.
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•

•
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Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

LESVERLOOP
14.1 Inleiding van het referentiewoord ‘juist’
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Kijk eens naar
dit teken! Heb je dat al eens gezien? Waar? Wat betekent het?
Mijn naam is …, is dat juist? Ik kom uit Canada. Is dat juist?
Ik ben geboren in Oostende, is dat juist? … Leerkracht geeft
nog een paar zinnen op met gegevens van cursisten juist/fout
zijn. Cursisten geven aan of de zin juist of fout is.
 Leerkracht hangt de foto van “juist” aan het bord en schrijft
vervolgens het woord “juist” op het bord.
ste
 Kijk eens naar de 1
klank van het woord “juist”. Welke klank
is dat? Dat is de “j”. Leerkracht hangt de bordletter aan het
bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je j? Waar hoor je j? Cursisten leggen vervolgens
hun kaartje op de plaats in het woord waar ze j horen (indien
ze deze klank ook effectief horen):
jas – loop – pit – grijs – gaan – soja – jan – niet – zit – ja –
jij – moet – juni – gips – jou – …
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Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat je de j een
letter/klank is die niet zo vaak voorkomt.
De j komt ook nooit achteraan voor. Je hoort soms wel een j achteraan (denk
aan amai, kooi, …), maar in dat geval wordt de j als i geschreven (aai en ooi
zijn ook aparte “klanken”).



Kijk eens naar de 2de klank. Welke klank is dat? Kennen jullie
deze al? In welke woorden hoor je een ui?
Leerkracht laat cursisten ui-woorden opsommen en vraagt bij
elk woord: Hoor je ui? Waar hoor je ui? Hoor je dat vooraan,
hoor je dat in het midden of hoor je het achteraan in het woord
(toont daarbij telkens het corresponderende vakje op de groblkaart)?

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat de ui vooraan niet
zo vaak voorkomt, tenzij in het woord “uit” en alle afgeleiden van “uit”.

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
letter in een tekst

14.2 Visuele discriminatie van de nieuwe letters/klanken
 Leerkracht geeft aan elke cursist een 5-tal woordkaarten. Je
kan hiervoor de flitswoorden gebruiken. Vervolgens vraagt
leerkracht welke cursisten een ‘j’ in hun woord(en) hebben.
Leerkracht tekent 3 kolommen op het bord. Bovenaan in elke
kolom “tekent” ze een “grobl-kaart”. In de 1ste kolom zet ze een
kruisje in het eerste vakje, in de 2de kolom zet ze een kruisje
in het middelste vakje, in de 3de kolom zet ze een kruisje in het
laatste vakje. Vervolgens geeft ze de cursisten de opdracht
om hun woordkaartjes in de juiste kolom te hangen. De
resultaten worden klassikaal besproken.
 Zelfde oefening, maar deze keer moeten cursisten nagaan of
er een ui in de woorden staat.
 Cursisten maken individueel oefening 14.2. in het werkboek,
leerkracht gaat na of dit bij alle cursisten lukt en helpt waar
nodig.
14.3 Motorische schrijfoefening
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We gaan die letters nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we j. En zo schrijven we ui. Leerkracht toont eerst
op het bord voor hoe je de j schrijft en vervolgens hoe je de ui
schrijft. Belangrijk daarbij is de schrijfrichting!
Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 14.3.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding en de schrijfrichting
2. de correcte vormgeving van de letter

14.4 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW juist
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
juist – tuin – huis – buik – muis – duim – buis – bruin – kruik
– vuist – jas – Jan
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken. Wie kan met de bordletters juist
maken? Op die manier worden alle foto’s (kernwoorden)
overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “juist” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen. De resultaten worden vervolgens
klassikaal overlopen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 14.4. in het werkboekje
en schrijven de woorden onder de foto’s. Leerkracht checkt
en helpt waar nodig.
14.5 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 14.5. Leerkracht geeft een aantal
zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen telkens de woorden
die ze moeten zoeken, leerkracht checkt of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan kr
2. Zoek woorden met in het midden ui
3. Zoek woorden met vooraan pl
4. Zoek woorden …
14.6 Middenklank invullen

Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
taal – tel – tol
luik – leek - lak
stil – stijl - stiel
sloep – sluip - sloop

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere middenklanken.
14.7 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes (14.7.) hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
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Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen.
Vervolgens lezen cursisten om de beurt een rijtje woorden.

14.8 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten
passen het woord telkens aan. Leerkracht geeft daarbij ook
meer en meer woorden met clusters op.
14.9 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 14.9. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.
14.10 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Voor de werkwijze van een running dictation verwijs ik naar
het lesverloop van de vorige kernwoorden waarbij deze
werkvorm ook al aan bod kwam.
14.11 Zinnen nummeren
 Cursisten nemen oefening 11.13. in het werkboek.
Leerkracht dicteert onderstaande zinnen (zegt vooraf ook het
nummer van de zin), cursisten zoeken de voorgelezen zin en
schrijven het nummer voor de zin.
1. Karla kijkt in de Streekkrant.
2. Ze kijkt bij de advertenties.
3. Daar staat “Huis te huur”.
4. Karla belt naar de huisbaas.
5. Ze vraagt naar de huurprijs.
6. De huishuur is niet zo hoog.
7. Dat valt mee.
8. Het is een groot huis.
9. Er is ook een tuin.
10. De tuin is groot genoeg.
11. Het huis is in de buurt van het station.
12. Er is ook een bushalte in de buurt.
13. Karla wil graag eens gaan kijken naar het huis.
14. Ze belt naar Jan.
15. Jan vindt het huis ook interessant.
16. Karla maakt een afspraak.
17. Een afspraak voor morgen.
18. Morgen gaat ze met Jan het huis bekijken!
 Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een zin (in
volgorde waarin ze gedicteerd werden en genummerd zijn)
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Woorden als station en advertentie zijn in principe op dit moment reeds
aangebracht als woordbeelden in de functioneel schriftelijke modules (zie “De
week van Karla – Karla’s paperassen”).
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14.12 Zinnen losmaken
 Leerkracht schrijft de volgende zin aan het bord, waarbij ze
geen witruimte laat tussen de woorden (dus alles aan elkaar):
K a r l a k r ij g t ee n r oo s v a n J a n.
Wat heb ik hier geschreven? Kan je dat gemakkelijk lezen?
Waarom niet? We gaan de zin eens losmaken. Welke
woorden herken je in deze zin? Cursisten zeggen welke
woorden ze herkennen en leerkracht zet voor en achter elk
woord dat opgesomd wordt een schuine streep. Wanneer
cursisten geen woorden meer opsommen, wordt het resultaat
klassikaal besproken.
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 14.12., waarbij ze schuine strepen tussen de
woorden zetten. Leerkracht gaat na of dit bij iedereen lukt en
helpt waar nodig.
De oefening wordt individueel verbeterd.
 Cursisten lezen vervolgens om de beurt een zin voor.
14.13 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit
de oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
hoest – kist – huurt – juist – lust – stort – lijst - voert
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
 Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.
14.14 Motorische schrijfoefening
 Cursisten nemen oefening het lijntjesblad en schrijven de
woorden van oefening 14.13. correct over op het lijntjesblad.
Leerkracht gaat bij elke cursist na of de letters correct
gevormd worden, of de cursisten de positie van de letters
t.o.v. elkaar respecteren en of ze voldoende witruimte laten
tussen de woorden.
14.15 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen het woord hardop.
 Leerkracht vraagt bij elk woord naar de betekenis van dat
woord is.
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Niet alle flitswoorden blijven uiteraard aan bod komen, daarvoor wordt het
‘aanbod’ te groot. Let er wel op dat de kernwoorden van het huidige
referentiewoord er wel bijzitten.
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14.16 Lidwoord “een” in een tekst herkennen
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 14.16., waarbij ze in een doorlopende tekst “een”
moeten onderstrepen. Leerkracht gaat na of dit bij iedereen
lukt en helpt waar nodig.
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Lidwoorden worden eerder als globaal woord aangebracht. Cursisten moeten ze
in eerste instantie niet kunnen analyseren en synthetiseren. Wanneer ze het
lidwoord zien, moeten ze het als dusdanig herkennen.

Zwart op wit - Janique Vanderstocken

111

Zwart op wit - Janique Vanderstocken

112

LESDOELEN
•

•

•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

LESVERLOOP
15.1 Inleiding van het referentiewoord “schaar”
 Leerkracht neemt een schaar en toont die aan de cursisten.
Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat heb ik hier
in mijn hand? Hoe heet dat? Wat doe je met een schaar? Heb
jij ook een schaar? Heb je thuis meer dan één schaar?
Waarvoor gebruik je die scharen? Welke kleur heeft jouw
schaar? …
 Leerkracht hangt de foto van de schaar aan het bord en
schrijft vervolgens het woord “schaar” op het bord.
ste
 Kijk eens naar de 1
klank van het woord “schaar”. Welke
klank is dat? Dat is de “sch”. Leerkracht hangt de bordletter
aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je sch? Waar hoor je sch? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze sch
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
schaar – lach (!) – misschien – vos – sjaal – schip – som –
scherp – sjerp – …
 Leerkracht laat cursisten sch-woorden opsommen en vraagt
na elk woord: Hoor je sch? Waar hoor je sch?
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Tijdens deze oefening wijst Leerkracht er ook op dat er woorden zijn met ‘ch’ in
plaats van ‘sch’ en geeft ter illustratie een aantal voorbeelden (acht, recht, licht,
…) . De ‘ch’ klinkt min of meer als een g en woorden met ch worden best als
“onthoudwoorden” aangebracht.
Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat je de sch nooit
achteraan hoort. Ook in het midden van het woord hoor je ze niet zo vaak, tenzij
in samengestelde woorden zoals bijvoorbeeld scherpschutter, visschaar, …
In een volgende les kan je een reeks woorden (met of zonder ‘ch’) geven en de
cursisten laten verwoorden waar ze ‘ch’ horen.
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15.2 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 15.2. in het werkboek. Leerkracht
geeft een aantal zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen
telkens de woorden die ze moeten zoeken, leerkracht checkt
of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan sch
2. Zoek woorden met achteraan rt
3. Zoek woorden met in het midden ui
4. Zoek woorden met achteraan lt
5. Zoek woorden met achteraan ts
6. …
15.3 Motorische schrijfoefening
 We gaan die klank nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we sch. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
sch schrijft.
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken oefening 15.3.,
waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de pengreep
3. de correcte vormgeving van de letter
15.4 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “schaar”
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Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
schaar – schop – schil – scheer – schaap – schoen – school
– schuur – schuim
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met deze letters of
klanken kunnen maken. Wat staat er op deze foto? Hoe heet
dat ?Wie kan met de bordletters ‘schop’ maken? Op die
manier worden alle foto’s (kernwoorden) overlopen.
Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “schaar”
horen en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder
de cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen.
Cursisten nemen vervolgens oefening 15.4. in het werkboekje
en schrijven de woorden onder de foto’s. Leerkracht checkt
en helpt waar nodig.

15.5 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen. Vervolgens lezen cursisten om de beurt een
rijtje woorden.
15.6 Begrijpend lezen
 Leerkracht introduceert de oefening als volgt: Ik kom uit
België. Ik ben een Belgische en mijn man is een Belg.
…, uit welk land kom jij? En wat is jouw nationaliteit?
Leerkracht overloopt het land van herkomst en de
nationaliteiten van alle cursisten.
 Cursisten maken vervolgens individueel de oefening 15.6.
Leerkracht gaat na of dit lukt en helpt waar nodig.
Vervolgens wordt de oefening klassikaal verbeterd.
15.7 Middenklank invullen

Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
taal – tuil – teel
kier – kar – koer
stijl – stil – stoel
slap – sluip - slop

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere middenklanken.
15.8 Begrijpend lezen
 Leerkracht introduceert de oefening als volgt: Wat zie je op
foto 1? Wat zie je op die tafel? Staat de tas op de tafel of ligt
de tas op de tafel? En wat zie je op tafel 2? Staat die pen op
de tafel of ligt die pen op de tafel? … De foto’s worden op die
manier één voor één overlopen, waarbij zowel de
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woordenschat (tas, pen, schaar, krijt, …) als de voorzetsels
(op, onder, naast, tussen en de houdings-werkwoorden (staan
en liggen) aan bod komen.
Cursisten maken vervolgens individueel de oefening 15.8.
Leerkracht gaat na of dit lukt en helpt waar nodig.
Bij de klassikale verbetering lezen de cursisten eerst de zin
en zeggen ze vervolgens welke foto bij de zin hoort.

15.9 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Voor de werkwijze van een running dictation verwijs ik naar
het lesverloop van de vorige kernwoorden waarbij deze
werkvorm ook al aan bod kwam.
15.10 Klankstukken klappen
 Cursisten
nemen de “Hoeveel-hoor-je?-kaart” en de
hoorkaartjes. Leerkracht hangt ondertussen met de
bordletters de korte en de lange klanken, de oe, de ij en de ui
op het bord.
Leerkracht geeft woorden op, cursisten klappen de
klankstukken van het woord. Elk woord wordt daarbij
“klankstuk per klankstuk” besproken, waarbij cursisten
aangeven welke (midden)klank ze horen in het gegeven
klankstuk.
We gaan woorden klappen. Ik geef als voorbeeld het woord
‘brillenglazen’. Leerkracht schrijft eerst het woord op het bord
en
klapt
vervolgens
als
volgt:
bri-llen-gla-zen.
Hoeveel stukken hoor je in het woord brillenglazen? Je hoort
4 stukken, dus leg je een kaartje op het 4de vakje.
We gaan nu eens stukje per stukje beluisteren. Wat is het 1ste
stukje dat je hoort? (leerkracht zet vervolgens een punt na
‘bri’). Kijk eens naar de klanken die hier aan het bord hangen?
Welke van deze klanken hoor je in ‘bri’? Dat is de ‘i’ van ‘ik’.
Leerkracht herhaalt het woord nogmaals terwijl ze de
klankstukken klapt. Wat is het 2de stukje dat je hoort?
(leerkracht zet vervolgens een punt na ‘llen’). Welke klank
hoor je in ‘llen’? Hangt deze klank aan het bord? Niet echt,
want dit is de ‘e’ van ‘pen’ en we horen een e (dof uitspreken).
Kennen jullie woorden met e (dof uitspreken)? Indien
cursisten zelf geen voorbeelden aanreiken: Dat is de e zoals
in ‘de’ en ‘het’, die kleine woordjes die we veel gebruiken. We
noemen die e een doffe e. Leerkracht hangt het kaartje met
‘de/het’ (zie kopieerblad 7: bordletters) aan het bord.
Wat is het 3de stukje dat je hoort? (leerkracht zet vervolgens
een punt na ‘gla’). Welke klank hoor je in ‘gla’? Dat is de ‘aa’
van ‘raam’. En kijk hier eens op het bord! Je hoort aa, maar
we schrijven de aa niet zoals in ‘raam’! kijk, we schrijven aa
als a.
Wat is het 4de stukje dat je hoort? Welke klank hoor je in ‘zen’?
Dat is ook de e van de / het (toont het kaartje op het bord).
Leerkracht geeft de volgende woorden op, cursisten klappen
de klankstukken en zeggen bij elk woord welke klanken ze in
de klankstukken horen:
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Voor elk duo een
(vooraf door de
leerkracht
gemaakt) dictee
‘op maat van de
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•
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•
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•

Kopieerblad 7:
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•
•
•
•
•
•

groen-ten-markt
pe-nnen-zak
was-knij-per
o-li-fant
le-ra-res
pot-lood-scher-per

De bedoeling van deze oefening is dat de cursisten horen of er op het einde
van een klankstuk een korte of een lange klank staat. Een klankstuk is dus niet
hetzelfde als een ‘gewone’ lettergreep die je aanleert om woorden te splitsen,
maar eerder een ‘auditieve’ lettergreep.

•

•

Cursisten
herkennen de
klankstukken in
een woord
Cursisten kunnen
verwoorden
welke klank ze in
een klankstuk
horen

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
woorden aan een
vlot tempo lezen
en aan de
betekenis
koppelen

•

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

•

Cursisten kunnen
verwoorden
welke klank ze in
een woord horen

•

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren

•

Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

15.11 Klankstukken aanduiden
 Cursisten maken individueel oefening 15.11. in het werkboek.
Leerkracht checkt of dit bij iedereen lukt en helpt waar nodig.
 De oefening wordt vervolgens klassikaal verbeterd. Cursisten
verwoorden bij elk woord welke klanken ze horen in de
verschillende klankstukken van de woorden.

•

Oefening 15.11.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden
(t.e.m. het RW
schaar)

•

Oefening 15.13.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 15.14.
in het werkboek

Verwijs ook telkens naar de referentiewoorden waarin de klanken aangebracht
werden:
- a van lat
- aa van raam
- e van pen
- ee van lees
- o van gom
- oo van doos
- i van ik
- ie van vier
- u van bus
- uu van uur
- oe van stoel
- ij van hij
- ui van juist

15.12 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen om de beurt het woord hardop.
 Leerkracht vraagt bij elk woord naar de betekenis van dat
woord is.
15.13 Auditieve discriminatie: ij - ui
 Cursisten nemen oefening 15.13. in het werkboek. Deze
oefening wordt klassikaal gemaakt.
 Cursisten benoemen de foto’s en verwoorden daarbij of ze ‘ij
van hij’ of ‘ui van juist’ horen.
 Vervolgens schrijven ze de woorden in de juiste kolom.
De woorden zijn: trui – strijk – muis – vijg – bijl – duim –
kruik – rijd – druiven
15.14 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit
de oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
taak – muur – kool – toen – knip – pluim – mijn – stop – vier
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.

Zwart op wit - Janique Vanderstocken

116



•

Cursisten kunnen
letters temporeel
ordenen en
letterreeksen
omzetten naar
woorden

•

Cursisten kunnen
woorden auditief
discrimineren

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.

15.15 Hakken en plakken
 Met de letters sch-oe-n kunnen we het woord “schoen”
maken. Welk woord kunnen we maken met sch-uu-r?
 Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen op waarbij
cursisten telkens om de beurt het volledige woord zeggen:
scheef – pluis – spijt – meest – klik – kraak – schop – zalm –
trein – …
15.16 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten nemen hun kaart voor auditieve oefeningen en hun
"juist-of-fout"-kaartjes (kopieerblad 4 en 5). Leerkracht
dicteert telkens 2 woorden. De ene keer zijn dat 2 dezelfde
woorden, een andere keer zijn dat 2 verschillende woorden.
Indien cursisten 2 dezelfde woorden na elkaar horen, leggen
ze een juist-kaartje op het nummer. Horen ze 2 verschillende
woorden, dan leggen ze een fout-kaartje op het nummer.
De opgegeven woorden zijn:
1. schip - schip
2. buil – beul
3. maag – maak
4. lus – los
5. voel – voel
6. rijk – ruik
7. leen – leen
8. wil – wiel

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere woorden.
15.17 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen. Vervolgens lezen cursisten om de beurt een
rijtje woorden.
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LESDOELEN
•

•

•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

LESVERLOOP
16.1 Inleiding van het referentiewoord “kleur”
 Leerkracht neemt een doos kleurpotloden en toont die aan de
cursisten. Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Wat
heb ik hier? Hoe heet dat? Leerkracht neemt een potlood uit
de doos. Welke kleur heeft dit potlood? En dit potlood? Welke
kleuren ken je nog? Telkens een cursist een kleur zegt, neemt
leerkracht het “corresponderende” potlood uit de doos.
 Leerkracht hangt de foto van ‘kleur’ aan het bord. Wat staat er
op deze foto? Heb je dat al eens gezien, zo’n kleurkaart?
Waar? Waarvoor dient dat? … Vervolgens schrijft leerkracht
het woord “kleur” op het bord.
ste
 De 1
en de 2de letter van het woord “kleur” kennen we al.
Ook de laatste letter hebben we al geleerd. Maar welke klank
is dat? Dat is de “eu”. Leerkracht hangt de bordletter aan het
bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je eu? Waar hoor je eu? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze sch
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
Euro – deur – keu – muis – geur – grijs – apneu – Luik –
euforie – reus – lijn – beurt – euvel – ruim – milieu – luid –
deun – reu – …
 Leerkracht laat cursisten eu-woorden opsommen en vraagt na
elk woord: Hoor je eu? Waar hoor je eu?

MATERIAAL
•

Doos
kleurpotloden

•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
kleur

•

Kopieerblad 3:
flitswoord kleur

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Oefening 16.2. in
het werkboek

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet
gewerkt wordt
met lumoset)

•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW ‘kleur’

•

Bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden met
kernwoorden bij
het RW ‘kleur’

•

Oefening 16.3. in
het werkboek

•

Lumoset

Op het einde van de oefening wijst leerkracht er ook op dat je de eu niet zo
vaak vooraan of achteraan hoort.

•

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden
Cursisten kunnen
de kernwoorden
correct schrijven

16.2 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 16.2. in het werkboek. Leerkracht
geeft een aantal zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen
telkens de woorden die ze moeten zoeken, leerkracht checkt
of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan kr
2. Zoek woorden met achteraan ts
3. Zoek woorden met in het midden eu
4. Zoek woorden met achteraan rt
5. Zoek woorden met vooraan kl
6. …
16.3 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “kleur”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
kleur – deur - neus – peuk - deuk – scheur - keuken – veulen
– sleutel
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met de ‘eu’ kunnen
maken. Wat staat er op deze foto? Wie kan met de bordletters
‘deur’ maken? Op die manier worden alle foto’s
(kernwoorden) overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “kleur” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
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•

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letters correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

Cursisten kunnen
in opgegeven
woorden de
ontbrekende
middenklank
invullen

hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen.
Cursisten nemen vervolgens oefening 16.3. in het werkboekje
en schrijven de woorden onder de foto’s. Leerkracht checkt
en helpt waar nodig.

16.4 Motorische schrijfoefening
 We gaan die klank nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we eu. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
eu schrijft.
 Cursisten nemen hun lijntjesblad (kopieerblad 10) en een
lumocolorstift en schrijven de kernwoorden over op hun
lijntjesblad, waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de pengreep
3. de correcte vormgeving
4. de plaats binnen de 4 lijntjes
16.5 Middenklank invullen

Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
til – tuil – tol
keer – keur – kuur
stel – staal – stoel
sloop – sliep - slap

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden.
16.6 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen. Vervolgens lezen cursisten om de beurt een
rijtje woorden.

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

•

Cursisten kunnen
de correcte
klankletter
koppeling maken
met de
aangebrachte
letters/klanken

16.7 Woorden leggen met de letterenvelop.
 Leerkracht geeft een woord op, cursisten leggen dit woord met
de letters uit hun letterenvelop op de tafel.
 Leerkracht geeft vervolgens nieuwe woorden op, waarin
telkens 1 klank veranderd is t.o.v. het vorige woord. Cursisten
passen het woord telkens aan. Leerkracht geeft daarbij ook
meer en meer woorden met clusters op.

•

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

16.8 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 16.8. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.

•

Kopieerblad 10:
lijntjesblad

•

Lumocolorstiften

•

Kopieerblad 13:
middenklankkaart

•

Lumocolorstiften

•

Oefening 16.6. in
het werkboek

•

Kopieerblad 8:
letterenvelopjes

•

Oefening 16.8. in
het werkboek

•

Lumoset

16.9 Klankstukken klappen
Zwart op wit - Janique Vanderstocken

120

•
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•
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een klankstuk
horen



Cursisten nemen de “Hoeveel-hoor-je?-kaart” en de
hoorkaartjes. Leerkracht hangt ondertussen met de
bordletters de korte en de lange klanken, de oe, de ij, de ui en
de eu op het bord.
Leerkracht geeft woorden op, cursisten klappen de
klankstukken van het woord. Elk woord wordt daarbij
“klankstuk per klankstuk” besproken, waarbij cursisten
aangeven welke (midden)klank ze horen in het gegeven
klankstuk.
Leerkracht geeft de volgende woorden op, cursisten klappen
de klankstukken en zeggen bij elk woord welke klanken ze in
de klankstukken horen:
• huis-huur
• leer-jaar
• zie-ken-huis
• kleu-ter-klas
• ko-ffie-le-pel
• rui-ten-wi-sser
• te-le-foon-boek

•

Kopieerblad 11:
“Hoeveel … hoor
je?-kaart”

•

Kopieerblad 5:
hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Oefening 16.10.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Kopieerblad 7:
bordletters

Voor een ‘meer gedetailleerde werkwijze’ verwijs ik naar het vorige referentiewoord ‘schaar’, waarin het verloop van deze oefening uitgebreid uitgelegd
wordt.

•

•

Cursisten
herkennen de
klankstukken in
een woord
Cursisten kunnen
verwoorden
welke klank ze in
een klankstuk
horen

16.10 Luister en schrijf het klankstuk
 Leerkracht dicteert telkens 9 woorden die elk bestaan uit 1
klankstuk. Na elk woord vraagt ze: Welke klank hoor je?
Cursisten duiden de juiste ‘middenklank’ aan a.d.h.v. de
bordletters. Indien juist schrijven cursisten het woord in de
juiste kolom. Leerkracht schrijft de woorden net zoals de
cursisten in 3 kolommen op het bord. Na elke reeks gaat
leerkracht per kolom ook dieper in op die schrijfwijze.
Verwijs ook telkens naar de referentiewoorden waarin de klanken aangebracht
werden:
- a van lat
- aa van raam
- e van pen
- ee van lees
- o van gom
- oo van doos
- i van ik
- ie van vier
- u van bus
- uu van uur
- oe van stoel
- ij van hij
- ui van juist


Leerkracht dicteert de volgende woorden:
pan – pa – maart – ma – mals – ga – gaat – gat – paal
Leerkracht vergelijkt met de cursisten de 3 kolommen. Ze
bekijkt eerst de woorden van de 3de kolom (ik hoor aa en ik
schrijf a). Kijk eens hier naar de woorden in deze kolom. Wat
zie je achteraan bij pa? En bij ma? En bij ga? Je hoort bij al
deze woorden achteraan aa. De laatste klank van het woord
is aa. Als het woord eindigt op aa, dan schrijven we de aa altijd
zo (toont a). Kijk nu eens naar de 2 andere kolommen. Wat
zie je achteraan bij pan? Hoor je ook a? En bij mals? Welke
letter hoor en zie je achteraan bij mals? We horen bij al die
woorden a. We schrijven ook de a van lat. Kennen jullie nog
andere woorden van 1 klankstuk waarin je a hoort? En kijk nu
eens bij gat? En bij maart? Op welke letter eindigt maart? En
gaat? En wat is de laatste letter van paal? We horen bij al
deze woorden aa. We schrijven ook de aa van raam. Kennen
jullie nog woorden van 1 klankstuk waarin je aa hoort?
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Leerkracht dicteert de volgende woorden:
zee – mees – stem – mee – mes – vlees – net – vlees – vee
Leerkracht vergelijkt met de cursisten de 3 kolommen. Kijk
eens naar de 1ste kolom. Het zijn allemaal woorden van 1
klankstuk waarin je e van pet hoort, maar die e staat niet
achteraan. We horen de e van pet en we schrijven de e van
pet. Ken je nog meer woorden van 1 klankstuk waarin je e van
pet hoort?
En kijk nu eens naar de 2de kolom. Dit zijn woorden van 1
klankstuk waarin je ee van lees hoort, maar die ee staat niet
achteraan. We horen de ee van lees en we schrijven de ee
van
lees.
Ken
je
nog
meer
zo’n
woorden?
Kijk nu eens naar de 3de kolom. We horen ee van lees en die
ee hoor je achteraan. Daarnet, bij de woorden waarin we
achteraan aa hoorden, moesten we de aa zo (a) schrijven.
Moeten we hier ook de ee zo (schrijft e) schrijven?
Leerkracht schrijft de volgende woorden op het bord:
mee – me
zee – ze
wee – we
Ik ga deze woorden eens lezen. Luister goed. Leerkracht leest
de woorden voor. Hoor je het verschil? Wat hoor je achteraan
bij een woord dat eindigt op -ee-? En wat hoor je bij een woord
dat eindigt op -e-?
Leerkracht schrijft de volgende woordenrij op het bord en laat
enkele cursisten de woorden lezen:
vee – te – je – mee – thee – de – ree – fee – ge – nee –
me – wee – zee
Leerkracht dicteert de volgende woorden:
stro – noot – poort – vlo – mot – stok – zo – ons – kook
Leerkracht vergelijkt met de cursisten de 3 kolommen. Kijk
eens naar de 1ste kolom. Het zijn allemaal woorden van 1
klankstuk waarin je o van gom hoort, maar die o staat niet
achteraan. We horen de o van gom en we schrijven de o van
gom. Ken je nog meer woorden van 1 klankstuk waarin je o
van gom hoort?
En kijk nu eens naar de 2de kolom. Dit zijn woorden van 1
klankstuk waarin je oo van doos hoort, maar die oo staat niet
achteraan. We horen de oo van doos en we schrijven de oo
van doos. Ken je nog meer zo’n woorden?
Kijk nu eens naar de 3de kolom. Wat zien we hier? We horen
oo van doos, maar we schrijven die oo zo (schrijft o).

Leerkracht wijst er op dat sommige woorden wel op oo eindigen, maar dit zijn
woorden die uit een andere taal komen en die oo wordt in die (andere) taal (en
soms ook in het ‘Nederlands’ als oe uitgesproken (shampoo, zoo, tattoo,
voodoo, …)


Leerkracht dicteert de volgende woorden:
buurt – nu – muts – uur – kruk – bus – stuur
Leerkracht vergelijkt met de cursisten de 3 kolommen. Kijk
eens naar de 1ste kolom. Het zijn allemaal woorden van 1
klankstuk waarin je u van bus hoort, maar die u staat niet
achteraan. We horen de u van bus en we schrijven de u van
bus. Ken je nog meer woorden van 1 klankstuk waarin je u
van bus hoort?
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En kijk nu eens naar de 2de kolom. Dit zijn woorden van 1
klankstuk waarin je uu van uur hoort, maar die uu staat niet
achteraan. We horen de uu van uur en we schrijven de uu van
uur. Ken je nog meer zo’n woorden?
Kijk nu eens naar de 3de kolom. Wat zien we hier? We horen
uu van uur, maar we schrijven die uu zo (schrijft u). We zien
ook maar 1 woord in deze kolom. ‘nu’ is ook het enige woord
dat uit 1 klankstuk bestaat en eindigt op u. Er zijn wel woorden
die uit meerdere klankstukken bestaan en waarvan het laatste
klankstuk eindigt op u zoals bijvoorbeeld ‘menu, accu, tutu’.

•

Cursisten
herkennen de
klankstukken in
een woord

•

Cursisten kunnen
verwoorden
welke klank ze in
een klankstuk
horen

16.11 Wat met woorden met meerdere klankstukken?
 We gaan nu eens kijken hoe het zit met woorden die uit
meerdere klankstukken bestaan. Voor het laatste klankstuk
geldt hetzelfde als voor woorden die uit 1 klankstuk bestaan.
Het zijn de klankstukken vóor het laatste klankstuk waarin er
soms iets verandert. Ik ga nu een paar woorden op het bord
schrijven en wij samen gaan de klankstukken klappen.
Leerkracht schrijft de volgende woorden op het bord:
katten
matten
latten
natte
schatten
Deze woorden worden vervolgens in klankstukken geklapt,
waarbij leerkracht een punt zet tussen de klankstukken.
Welke klank (toont opnieuw de bordletters met de middenklanken) horen jullie bij al deze woorden? We horen de a van
lat.

Leerkracht schrijft vervolgens deze woorden op het bord:
vaten
maten
praten
later
kater
Ook deze woorden worden in klankstukken geklapt, waarbij
leerkracht een punt zet tussen de klankstukken.
Welke klank (toont opnieuw de bordletters met de middenklanken) horen jullie nu bij al deze woorden? We horen de aa
van raam.
Deze 10 woorden bestaan allemaal uit 2 klankgroepen. Wat
horen we bij elk van deze 10 woorden in de 2de klankgroep.
Leerkracht leest opnieuw alle (10) woorden voor.
We horen dus bij alle woorden ‘ten’, maar kijk eens naar de
woorden in de 1ste kolom en kijk eens naar de woorden in de
2de kolom. Zie je hetzelfde? Wat zie je in de 1ste kolom? En
wat zie je in de 2de kolom?
Wanneer een woord uit 2 klankstukken bestaat en je hoort een
a in het 1ste klankstuk, dan verdubbelt de letter die na de a
staat. Ken je nog zo’n woorden?
Wanneer je een aa hoort in het 1ste klankstuk, dan schrijf je
die aa als a en de letter na de a verdubbelt niet. Ken je nog
zo’n woorden?

Cursisten nemen de oefening 16.11. waarbij alles nog eens
overlopen wordt. Leerkracht wijst er tenslotte op dat dit niet
enkel voor a/aa is, maar ook voor o/oo, e/ee en u/uu.
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De meeste cursisten vinden dit doorgaans zeer moeilijk. Wijs hen er op dat dit
nog veel ingeoefend zal worden.
In eerste instantie is het de bedoeling dat cursisten de klanken in woorden met
open/gesloten lettergrepen correct verklanken. Voor het schrijven van de
woorden mogen de cursisten, zeker in de beginfase, gebruik maken van de
schema’s in de oefeningen 16.10 en 16.11.
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de aangebrachte
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•
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zoekend lezen

•
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daarbij gebruik
maken van
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•

Cursisten kunnen
woorden in een
zin auditief
discrimineren

16.12 Enkel of dubbel?
 Cursisten
nemen oefening 16.12 in het werkboek.
Leerkracht dicteert de volgende woorden, cursisten vullen de
medeklinker (enkel of dubbel) in.
1. laken – stekker – roken – lukken – bikkel
2. poten – matten – netel – putten – veter
3. vullen – wallen – molen – teller – stille
4. mannen – bonen – tunnel – wenen – kenner
 De oefening wordt klassikaal verbeterd, waarbij elk woord
apart besproken wordt en er verwoord wordt waarom de
medeklinker enkel of dubbel geschreven wordt.
16.13 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen om de beurt het woord hardop.
 Leerkracht vraagt bij elk woord naar de betekenis van dat
woord is.
16.14 Zinnen nummeren
 Cursisten nemen oefening 11.13. in het werkboek.
Leerkracht dicteert onderstaande zinnen (zegt vooraf ook het
nummer van de zin), cursisten zoeken de voorgelezen zin en
schrijven het nummer voor de zin.
1. Ik ga naar de stad.
2. Ik wil kleren kopen.
3. Ik zie een mooie broek.
4. De broek is grijs.
5. De broek is niet duur.
6. Ik pas de broek.
7. De broek is niet te groot.
8. Ze past goed.
9. Ik koop de broek.
10. De verkoopster doet de broek in een tas.
11. Ik ga met de bus naar huis.
12. Ik trek de broek aan.
13. De broek scheurt.
14. De broek is kapot.
15. Dat vind ik niet leuk!
 Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een zin (in
volgorde waarin ze gedicteerd werden en genummerd zijn)
16.15 Hoeveel woorden hoor je?
 Cursisten nemen elk een ‘Hoeveel … hoor je-kaart’ en hoorkaartjes. Leerkracht geeft de volgende zinnen op, cursisten
duiden a.d.h.v. hun kaart aan hoeveel woorden ze gehoord
hebben in de zin. Het resultaat wordt telkens klassikaal
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lezen

besproken. Leerkracht gaat daarbij ook in op de plaats van de
woorden in de zin.
Noortje kleurt de tafel groen. -> Hoeveel woorden heb je
gehoord? Waar hoor je ‘tafel’? Op welk nummer hoor je
‘kleurt’? Waar hoor je ‘de’? Waar hoor je ‘groen’? Welk woord
hoor je op nummer 2?… (Tussendoor herhaalt leerkracht de
zin verschillende keren zodat cursisten telkens opnieuw
kunnen luisteren.
Wanneer de zin op deze wijze 2 keer volledig overlopen is
(zowel met “Waar hoor je …?” als met “Wat hoor je op
nummer …?”) schrijven cursisten de zin op.
De volgende zinnen worden op dezelfde manier besproken:
1. Het gaat vandaag regenen.
2. Morgen doe ik de was.
3. De sleutel zit nog op de deur.

16.16 Begrijpend lezen
 Leerkracht introduceert de oefening als volgt: Wat zie je op
deze foto’s? Welke dieren zijn dat? Waarom staan er op elke
foto 2 (of 3) dieren? Hoe komt dat? We gaan nu de namen
van de dieren en de namen van de baby-dieren bij elkaar
zoeken. Daarna zetten jullie ook het nummer van de foto voor
de naam van het dier. Kijk maar, op foto 2 zien jullie een hond.
Ik schrijf 2 voor de foto van de hond. De baby van een hond
is een pup. Ik trek een lijn van ‘hond’ naar ‘pup’.
 Cursisten maken vervolgens individueel de rest van oefening
16.16. Leerkracht gaat na of dit lukt en helpt waar nodig.
De oefening wordt vervolgens klassikaal verbeterd.
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•

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden
Cursisten kunnen
de kernwoorden
correct schrijven

LESVERLOOP
17.1 Inleiding van het referentiewoord “woord”
 Leerkracht toont een blad met een tekst. Gesprek als inleiding
van het referentiewoord: Wat heb ik hier? Wat is dat? Wat
staat er op dat papier? … (+ onderscheid letter / woord / zin /
tekst geven). Leerkracht leest een zin uit de tekst voor.
Hoeveel woorden heeft deze zin? Leerkracht herhaalt dit nog
een paar keer met andere zinnen.
 Leerkracht hangt de foto van ‘woord’ aan het bord. Vervolgens
schrijft leerkracht “woord” op het bord.
 We kennen bijna alle letters of klanken van “woord”, maar kijk
eens hier vooraan! Welke klank is dat? Wie heeft deze letter
in zijn voornaam of familienaam? Leerkracht hangt de
bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je w? Waar hoor je w? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze w
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
week – vaal – twee – rauw – haver – vouw – kiwi – stuw –
eeuw – wauw (!) – ruwe – even – wolk – wieg – rouw –
sjwa – bouw – …
 Leerkracht laat cursisten woorden met w opsommen en
vraagt na elk woord: Hoor je w? Waar hoor je w?
17.2 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 17.2. in het werkboek. Leerkracht
geeft een aantal zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen
telkens de woorden die ze moeten zoeken, leerkracht checkt
of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan w
2. Zoek woorden met achteraan rd
3. Zoek woorden met in het midden a
4. Zoek woorden met achteraan ld
5. Zoek woorden met vooraan b
6. …
17.3 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “woord”
Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
“woord – wiel – was – wol – wijn – weg – wesp –
wolk – want”
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met de ‘w' kunnen
maken. Wat staat er op deze foto? Wie kan met de bordletters
‘wiel’ maken? Op die manier worden alle foto’s (kernwoorden)
overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “woord”
horen en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder
de cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen.
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Cursisten nemen vervolgens oefening 17.3. in het werkboekje
en schrijven de woorden onder de foto’s. Leerkracht checkt
en helpt waar nodig.

17.4 Motorische schrijfoefening
 We gaan die klank nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we ‘w’. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de
w schrijft.
 Cursisten nemen hun lijntjesblad (kopieerblad 10) en een
lumocolorstift en schrijven de kernwoorden over op hun
lijntjesblad, waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de pengreep
3. de correcte vormgeving van de letter
17.5 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit
de oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
wild – rond – valk – boord – geld – grind – waard - band
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
 Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.

•
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Oefening 17.5. in
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Cursisten zullen zeker woorden opgeven die eindigen op -t- als rijmwoord op
een woord dat eindigt op -d-. Doordat een d op het einde van een woord als t
uitgesproken wordt, is dit correct. Leerkracht wijst daar op en schrijft het woord
bij het correcte rijmwoord. Eventueel kan ze zelf nog een paar woorden
opgeven die eindigen op -t- en vragen aan de cursisten bij welk woord dit moet
geschreven worden (vilt-mild, voort-woord, bont-mond, stelt-meld, …)

•

Cursisten kunnen
letters temporeel
ordenen en
letterreeksen
omzetten naar
woorden

•

Cursisten kunnen
woorden auditief
discrimineren

17.6 Hakken en plakken
 Met de letters w-oo-r-d kunnen we “woord” maken. Welk
woord kunnen we maken met w-i-l-g?
 Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen (maximum 4
klanken) op waarbij cursisten telkens om de beurt het
volledige woord zeggen
17.7 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten nemen hun kaart voor auditieve oefeningen en hun
"juist-of-fout"-kaartjes (kopieerblad 4 en 5). Leerkracht
dicteert telkens 2 woorden. De ene keer zijn dat 2 dezelfde
woorden, een andere keer zijn dat 2 verschillende woorden.
Indien cursisten 2 dezelfde woorden na elkaar horen, leggen
ze een juist-kaartje op het nummer. Horen ze 2 verschillende
woorden, dan leggen ze een fout-kaartje op het nummer.
De opgegeven woorden zijn:
1. waas – vaas
2. buik – beuk
3. heus – heus
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4. lok – log
5. voel – woel
6. mijn – mijn
7. kool – kool
8. wier – vier
Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere woorden.

17.8 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen om de beurt het woord hardop.
 Leerkracht vraagt bij elk woord naar de betekenis van dat
woord is.
17.9 Auditieve discriminatie: ui - eu
 Cursisten nemen oefening 17.9. in het werkboek. Deze
oefening wordt klassikaal gemaakt.
 Cursisten benoemen de foto’s en verwoorden daarbij of ze ‘eu
van kleur’ of ‘ui van juist’ horen.
 Vervolgens schrijven ze de woorden in de juiste kolom.
De woorden zijn: uil – sleutel – peuk – buik – luister – deuk –
vleugel – buis
17.10 Begrijpend lezen
 Cursisten nemen oefening 17.10. Leerkracht bespreekt eerst
de foto’s. Vervolgens maken cursist individueel deze
oefening. De oefening wordt vervolgens klassikaal verbeterd,
waarbij de cursisten eerst de 3 zinnen lezen en vervolgens
zeggen welke zin bij de foto hoort.
17.11 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen. Vervolgens lezen cursisten om de beurt een
rijtje woorden.
17.12 Enkel of dubbel?
 Cursisten nemen oefening 17.12 in het werkboek.
Leerkracht dicteert de volgende woorden, cursisten vullen de
medeklinker (enkel of dubbel) in.
1. kokkin – beker – pakket – vake
2. robot – babbelen – rebus – puber
3. ballon – molen – gezellig – hallo
4. emmer – oma – moment – komkommer
5. logo – regen – ruggenmerg – pagina
6. nodig – middag – adem – dodelijk
7. konijn – pennenzak – tunnel – toneel
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8. rapport – papegaai – koper – druppel
9. totaal – nuttig – motor – lotto
De oefening wordt klassikaal verbeterd, waarbij elk woord
apart besproken wordt en er verwoord wordt waarom de
medeklinker enkel of dubbel geschreven wordt.

17.13 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Voor de werkwijze van een running dictation verwijs ik naar
het lesverloop van de vorige kernwoorden waarbij deze
werkvorm ook al aan bod kwam.
17.14 Zoek de kleren
 Cursisten nemen oefening 17.14. in het werkboek. Zij zoeken
namen van kledingstukken in het letterrooster. Ze werken per
2.
Leerkracht
checkt
en
helpt
indien
nodig.
De woorden die de cursisten moeten zoeken zijn:
1. hemd
2. broek
3. rok
4. jas
5. das
6. kleed
7. sjaal
8. muts
9. sok
10. slip
 Het duo die de meeste woorden gevonden heeft, is de
winnaar van deze oefening.
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LESVERLOOP
18.1 Inleiding van het referentiewoord “zin”
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: Kijk eens, ik
heb het boek (de tekst) van vorige keer meegebracht. In dat
boek staan heel wat woorden! Woorden vormen samen
zinnen. Waaraan herken je een zin? (+ verder ingaan op
begrippen als ‘punt’, ‘hoofdletter’, ‘vraagteken’, …)
 Leerkracht hangt de foto van ‘zin’ aan het bord. Vervolgens
schrijft leerkracht “zin” op het bord.
 We kennen bijna alle letters of klanken van “zin” maar kijk
eens hier vooraan! Welke klank is dat? Wie heeft deze letter
in zijn voornaam of familienaam? Leerkracht hangt de
bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je z? Waar hoor je z? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze z
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
zaal – schoon – zeep – hoezo – quiz (let wel, je hoort geen z
maar een s!) – zing – ijzer – soms – zo – sop – zien – ezel –
zelfs – roze – …
 Leerkracht laat cursisten woorden met z opsommen en vraagt
na elk woord: Hoor je z? Waar hoor je z?

MATERIAAL
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Leerkracht wijst er op dat de z nooit achteraan in een Nederlands woord
voorkomt, wel in woorden die oorspronkelijk uit andere talen komen (quiz, fez,
hertz, …)
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18.2 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “zin”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
“zin – zon – zee – zaag – zes – ziek – zwaan – zwem - zwart”
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met de ‘z' kunnen
maken. Wat staat er op deze foto? Wie kan met de bordletters
‘zon’ maken? Op die manier worden alle foto’s (kernwoorden)
overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “zin” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 18.2. in het werkboekje
en schrijven de woorden onder de foto’s. Leerkracht checkt
en helpt waar nodig.
18.3 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 17.2. in het werkboek. Leerkracht
geeft een aantal zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen
telkens de woorden die ze moeten zoeken, leerkracht checkt
of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan z
2. Zoek woorden met achteraan nd
3. Zoek woorden met achteraan r
4. Zoek woorden met vooraan zw
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5. …

•

•

Cursisten kunnen
in opgegeven
woorden de
ontbrekende
middenklank
invullen

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

•

Cursisten maken
een correcte
klankletterkoppeling bij de
aangebrachte
woorden

•

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren

•

Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

18.4 Middenklank invullen
Cursisten krijgen elk een middenklank-kaart. Leerkracht
dicteert de woorden, cursisten vullen de middenklank in.
tel – tijl – teel
koer – keur – kar
stiel – stijl – stol
sloep – slip - sluip

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere middenklanken.


18.5 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 18.5. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.
18.6 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Voor de werkwijze van een running dictation verwijs ik naar
het lesverloop van de vorige kernwoorden waarbij deze
werkvorm ook al aan bod kwam.
18.7 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit
de oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
Leerkracht wijst er a.d.h.v. een paar voorbeelden ook op dat
een ‘d’ op het einde van een woord als ‘t’ wordt uitgesproken.
Woorden die eindigen op een ‘d’ kunnen dus rijmen op een
woord dat eindigt op een ‘t’ (mits de klank die ervoor staat
dezelfde is).
voorbeelden:
woord – hoort
vaat – raad
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
zuil – zalm – zwoel – zwart – zeer – zweet – zuid (verlengen
naar zuiden) – zoet (verlengen naar zoete)
+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
 Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.

18.8

•

Kopieerblad 13:
middenklankkaart

•

Lumocolorstiften

•

Oefening 18.5. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Voor elk duo een
(vooraf door de
leerkracht
gemaakt) dictee
‘op maat van de
cursisten’

•

Oefening 18.7. in
het werkboek

•

Lumoset

Hakken en plakken
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•

•

Cursisten kunnen
letters temporeel
ordenen en
letterreeksen
omzetten naar
woorden

Cursisten kunnen
woorden auditief
discrimineren




Met de letters z-i-n kunnen we “zin” maken. Welk woord
kunnen we maken met z-aa-g?
Leerkracht geeft vervolgens letterreeksen (maximum 4
klanken) op waarbij cursisten telkens om de beurt het
volledige woord zeggen

18.9 Hoor je hetzelfde?
 Cursisten nemen hun kaart voor auditieve oefeningen en hun
"juist-of-fout"-kaartjes (kopieerblad 4 en 5). Leerkracht
dicteert telkens 2 woorden. De ene keer zijn dat 2 dezelfde
woorden, een andere keer zijn dat 2 verschillende woorden.
Indien cursisten 2 dezelfde woorden na elkaar horen, leggen
ze een juist-kaartje op het nummer. Horen ze 2 verschillende
woorden, dan leggen ze een fout-kaartje op het nummer.
De opgegeven woorden zijn:
1. Zon – zon
2. Schut – schuit
3. Laat – laad (je hoort hetzelfde, ook als is de eindletter
verschillend ! -> wijs de cursisten hierop)
4. Wieg – wig
5. Plus – pluis
6. Beuk – buik
7. Wijs – wijs
8. Leg – leg

Eventueel kan deze oefening nog eens herhaald worden met
andere woorden.

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
woorden aan een
vlot tempo lezen
en aan de
betekenis
koppelen

18.10 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen om de beurt het woord hardop.
 Leerkracht vraagt bij elk woord naar de betekenis van dat
woord is.

•

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

18.11 Auditieve discriminatie: -nd / -nt
 Cursisten nemen oefening 18.11. in het werkboek. Deze
oefening wordt klassikaal gemaakt.
 Cursisten benoemen de foto’s en verwoorden daarbij of het
woord eindigt op –nd of op –nt.

•

Cursisten kunnen
verwoorden
welke klank ze in
een woord horen

Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

Kopieerblad 4:
kaart voor
auditieve
oefeningen

•

Kopieerblad 5:
"juist-of-fout"kaartjes

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden
(t.e.m. het RW
“zin”)

•

Oefening 18.11.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 18.12.
in het werkboek

•

Lumoset

Het probleem bij deze oefening is dat je het verschil niet hoort. Zowel –nd als –
nt klinken als –nt. Al deze woorden zijn dan ook in dat opzicht
“onthoudwoorden”, al kan het ‘verlengen’ van de woorden ook helpen. In
“wanten” hoor je duidelijk een ‘t’ en in “manden” hoor je wel degelijk een ‘d’.
Anderstaligen zijn echter niet altijd veel geholpen met dit regeltje.


•

•

Vervolgens schrijven ze de woorden in de juiste kolom.
De woorden zijn: want – blind – mand – lint – hand – zand –
krant – mond – kant

18.12 Begrijpend lezen
 Cursisten nemen oefening 18.12. Leerkracht bespreekt eerst
de foto’s. Vervolgens maken cursist individueel deze
oefening. De oefening wordt vervolgens klassikaal verbeterd,
waarbij de cursisten eerst de 3 zinnen lezen en vervolgens
zeggen welke zin bij de foto hoort.
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•

•

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

Cursisten kunnen
woorden in een
zin auditief
discrimineren

Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

18.13 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen. Vervolgens lezen cursisten om de beurt een
rijtje woorden.
18.14 Zinnen losmaken
 Leerkracht schrijft de volgende zin aan het bord, waarbij ze
geen witruimte laat tussen de woorden (dus alles aan elkaar):
Erstaanzevenwoordenindezezin
Wat heb ik hier geschreven? Kan je dat gemakkelijk lezen?
Waarom niet? We gaan de zin eens losmaken. Welke
woorden herken je in deze zin? Cursisten zeggen welke
woorden ze herkennen en leerkracht zet voor en achter elk
woord dat opgesomd wordt een schuine streep. Wanneer
cursisten geen woorden meer opsommen, wordt het resultaat
klassikaal besproken.
 Cursisten nemen hun werkboekje en maken individueel
oefening 18.14., waarbij ze schuine strepen tussen de
woorden zetten. Leerkracht gaat na of dit bij iedereen lukt en
helpt waar nodig.
 Cursisten lezen om de beurt een zin voor.
18.15 Begrijpend lezen
 Cursisten nemen oefening 18.15. Leerkracht leidt de oefening
als volgt in: Kijk eens naar de linker kolom in deze oefening.
Wat zie je hier? Wat zijn dat? In de rechterkolom staan er ook
getallen, maar deze getallen zijn ‘voluit’ geschreven, dat wil
zeggen ‘in letters’. Jullie gaan nu de getallen bij elkaar zoeken.
Wat is het eerste getal? Waar in de rechterkolom zien jullie
‘een’ staan? Trek een streep van deze ‘1’ in de linker kolom
naar ‘een’ in de rechter kolom. Vervolgens maken cursist
individueel
deze
oefening.
De oefening wordt ook individueel verbeterd.
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Oefening 18.13.
in het werkboek
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•
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LESDOELEN
•

•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
het nieuwe
referentiewoord
koppelen
Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden

•

Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

•

Cursisten
herkennen de
aangebrachte
klank in een
reeks woorden

•

Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

LESVERLOOP
19.1 Inleiding van het referentiewoord “fout”
 Gesprek
als
inleiding
van
het
referentiewoord:
Leerkracht toont de foto van het RW “juist”. Weten jullie nog
welk teken dit is? Wat betekent dat? Leerkracht toont de foto
van het RW “fout”. En welk teken is dit? Wat betekent dat,
fout? Ik ga iets zeggen en jullie zeggen mij of het juist of fout
is. Leerkracht geeft een paar stellingen op (met personaliagegevens van cursisten uit de groep), cursisten beoordelen
deze stellingen. Bijvoorbeeld “Maria komt uit Marokko”, is dat
juist of fout?
 Leerkracht hangt de foto van ‘fout’ aan het bord. Vervolgens
schrijft leerkracht “fout” op het bord.
 We gaan eens kijken en luisteren naar de klanken in het
woordje ‘fout’. Kijk eens hier vooraan! Welke klank is dat? Wie
heeft deze letter in zijn voornaam of familienaam?
Leerkracht hangt de bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je f? Waar hoor je f? Cursisten leggen vervolgens
hun kaartje op de plaats in het woord waar ze f horen (indien
ze deze klank ook effectief horen):
fee – raaf – avond – fiets – even – elf – offer – roof – file –
effen – vuil – baan – koffie – feest – hoef – …
 Leerkracht laat cursisten woorden met f opsommen en vraagt
na elk woord: Hoor je f? Waar hoor je f?
19.2 Van de ou en de au!
 We gaan nu eens kijken en luisteren naar de middelste klank
in het woordje ‘fout’. Welke klank is dat? Wie heeft deze klank
in zijn voornaam of familienaam? Leerkracht hangt de
bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je ou? Waar hoor je ou? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze ou
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
kou – zo – oud – uit – rood – mouw (je hoort vrijwel geen
verschil indien de ou gevolgd wordt door een w) – zat – aaien
– zout – ruit – rauw – blauw – aula – goud – nou – muis – …

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
“fout”

•

Kopieerblad 3:
flitswoord “fout”

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
“fout”

•

Kopieerblad 3:
flitswoord “fout”

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Oefening 19.3. in
het werkboek

Leerkracht wijst erop dat
 Ou en au hetzelfde klinken
 Zowel ou en au heel vaak voorkomen in combinatie met w erachter
(mouw, blauw, rauw, trouw, …).
 Ou-woorden en au-woorden eigenlijk vooral ‘onthoudwoorden’ zijn
die de cursisten uit het hoofd moeten leren.


•

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank

Leerkracht laat cursisten woorden met ou opsommen en
vraagt na elk woord: Hoor je ou? Waar hoor je ou?
Elk ou- of au-woord dat de cursisten opsommen, schrijft
leerkracht ook op het bord zodat cursisten kunnen zien of het
met ou of au geschreven wordt.

19.3 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 19.3. in het werkboek. Leerkracht
geeft een aantal zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen
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en een
opgegeven plaats
in het woord
terugvinden in
een reeks
woorden

•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
correct schrijven

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
woorden aan een
vlot tempo lezen
en aan de
betekenis
koppelen

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
letters correct
schrijven en
respecteren
daarbij de plaats
van de letter
binnen de 4
lijntjes

•

Cursisten kunnen
aangeven of ze
een medeklinker
enkel of dubbel
moeten schrijven

telkens de woorden die ze moeten zoeken, leerkracht checkt
of dit vlot gaat.
1. Zoek woorden met vooraan f
2. Zoek woorden met achteraan f
3. Zoek woorden met in het midden ou
4. Zoek woorden met achteraan ouw
5. Zoek woorden met vooraan fr
6. …
19.4 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “fout”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
“fout – kous – zout – touw – vijf – duif – fiets –
schouw - wolf”
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met de ‘f' kunnen
maken. Wat staat er op deze foto? Wie kan met de bordletters
‘kous’ maken? Op die manier worden alle foto’s
(kernwoorden) overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “fout” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 19.4. in het werkboekje
en schrijven de woorden onder de foto’s. Leerkracht checkt
en helpt waar nodig.
19.5 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen om de beurt het woord hardop.
 Leerkracht vraagt bij elk woord naar de betekenis van dat
woord is.
19.6 Motorische schrijfoefening
 We gaan die letter f nu ook eens zelf schrijven. Kijk, zo
schrijven we ‘f’. Leerkracht toont op het bord voor hoe je de f
schrijft.
 Cursisten nemen hun lijntjesblad (kopieerblad 10) en een
lumocolorstift en schrijven de kernwoorden over op hun
lijntjesblad, waarbij leerkracht bij alle cursisten let op:
1. de schrijfhouding
2. de correcte vormgeving van de letter
3. de plaats van de letter “binnen de 4 lijntjes”
19.7 Enkel of dubbel?
 Cursisten
nemen oefening 19.7 in het werkboek.
Leerkracht dicteert de volgende woorden, cursisten vullen de
medeklinker (enkel of dubbel) in.
1. koffer – effen – tafel
2. rubber – hobo – kabel
3. volle – pilaar – ballast
4. kamer – tomaat – mammoet
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indien er niet
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•
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foto’s van de
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Bordletters
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flitswoorden met
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•

•

•
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Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

Cursisten kunnen
woorden in een
zin auditief
discrimineren

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren
Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

5. rogge – mager – tegel
6. model – midden – vader
7. tonijn – Anna – kano
8. proper – kapper – opa
9. netto – gitaar – letter
10. student – paddenstoel – pedaal
11. rekenen – roker – vlekken
12. moraal – korrel - sterren
De oefening wordt klassikaal verbeterd, waarbij elk woord
apart besproken wordt en er verwoord wordt waarom de
medeklinker enkel of dubbel geschreven wordt.

19.8 Begrijpend lezen
 Cursisten nemen oefening 18.9. Leerkracht bespreekt eerst
wat er van de cursisten verwacht wordt. Vervolgens maken
cursist individueel deze oefening. De oefening wordt daarna
klassikaal verbeterd, waarbij de cursisten eerst het woord
lezen en vervolgens zeggen welk nummer bij het woord hoort.
19.9 Hoeveel woorden hoor je?
 Cursisten nemen elk een ‘Hoeveel … hoor je-kaart’ en hoorkaartjes. Leerkracht geeft de volgende zinnen op, cursisten
duiden a.d.h.v. hun kaart aan hoeveel woorden ze gehoord
hebben in de zin. Het resultaat wordt telkens klassikaal
besproken. Leerkracht gaat daarbij ook in op de plaats van de
woorden in de zin.
1. Jan heeft pijn in zijn schouder.
2. Ik koop een blauwe trui met een kap.
3. De knopen van zijn jas zijn dicht.
19.10 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes hardop voor. Cursisten
“volgen” mee. Leerkracht wijst er op dat er zowel woorden met
ou als woorden met au in de wisselrijtjes staan. Al deze
woorden zijn ‘onthoudwoorden’.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen. Vervolgens lezen cursisten om de beurt een
rijtje woorden.
19.11 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn. Ze wijst er ook nog eens op dat ou-woorden
en au-woorden hetzelfde klinken. Indien cursisten niet weten
of je ou/au moet schrijven, zullen ze dit moeten vragen (ou
met o-u of au met a-u)
 Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit
de oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
verkouden – trouw – kous – bouwen – fout - rauwe
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•

•

Cursisten
herkennen de
klankstukken in
een woord
Cursisten kunnen
verwoorden
welke klank ze in
een klankstuk
horen

+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.

19.12 Klankstukken aanduiden
 Cursisten nemen oefening 19.12. in het werkboek. Leerkracht
hangt ondertussen met de bordletters de korte en de lange
klanken, de oe, de ij, de ui en de eu op het bord.
Leerkracht leest de woorden één voor één voor, cursisten
klappen de klankstukken en duiden de klankstukken aan.
• rui.ker
• boe.ken
• veu.len
• fou.ten
• vlie.gen
• voe.ten
• bui.ten
• spij.tig
• kleu.ter
• schoe.nen
• dui.men
• tij.ger
• frie.ten
• kou.sen
Bij elk woord vraagt leerkracht “Welke klank hoor je in het 1ste
klankstuk?” (+ verwijzen naar de bordletters) en “Hoeveel k’s
(andere medeklinkers) zie je in het 2de klankstuk?”
Wanneer alle woorden op die manier overlopen zijn, moet
duidelijk worden dat de medeklinker na een ie, oe, ui, eu, ij en
ou nooit verdubbelt.

•

Oefening 19.12.
in het werkboek

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Lumoset

•

Oefening 19.13.
in het werkboek

•

Lumoset

Wanneer je in een klankstuk ie hoort, kan je zowel een i als een ie zien.
Voorbeelden hiervan zijn: gi.taar, fi.nale, gie.ter, mie.ren, mi.nuut, ....
Een ie voor een klankstuk met een doffe e schrijf je als ie, in de andere gevallen
schrijven we meestal i. Toch is deze regel niet eensluidend. Denk aan woorden
als gieter versus liter, juli versus jullie, …

•

Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

19.13 Begrijpend lezen
 Cursisten nemen oefening 19.13. Leerkracht herhaalt eerst de
kleuren a.d.h.v. voorbeelden in de klas. Wat zie je bij deze
oefening? Welke kleuren ken je nog? Welke kleur heeft de tas
van …? Welke kleur heeft de deur? Welke kleur heeft het
bord? Enz.
 Vervolgens maken cursist individueel deze oefening. De
oefening wordt vervolgens klassikaal verbeterd.
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•

•

•

Cursisten kunnen
de betekenis aan
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referentiewoord
koppelen
Cursisten
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aangebrachte
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reeks woorden
Cursisten kunnen
aangeven waar
(in het woord) ze
de aangebrachte
klank horen:
vooraan, in het
midden of
achteraan in het
woord

LESVERLOOP
20.1 Inleiding van het referentiewoord “trein”
 Gesprek als inleiding van het referentiewoord: …, hoe kom jij
naar school? En hoe kom jij naar school? Komen de anderen
ook met de bus/tram/… naar school? Hoe ga jij naar de
supermarkt? En hoe ga je naar de mutualiteit? Ken je nog
andere vervoermiddelen? Hoe ga je naar Brussel (…)? Ik ga
met de trein naar Brussel. Kijk, hier heb ik een foto van een
trein.
 Leerkracht hangt de foto van de ‘trein’ aan het bord.
Vervolgens schrijft leerkracht “trein” op het bord.
 We kennen bijna alle letters of klanken van “trein” maar kijk
eens naar de middelste klank! Welke klank is dat? Wie heeft
deze klank in zijn voornaam of familienaam? Leerkracht hangt
de bordletter aan het bord.
 Elke cursist krijgt een “grobl-kaart” en een setje hoorkaartjes.
Leerkracht geeft een reeks woorden op en vraagt bij elk
woord: Hoor je ei? Waar hoor je ei? Cursisten leggen
vervolgens hun kaartje op de plaats in het woord waar ze ei
horen (indien ze deze klank ook effectief horen):
geit – mees – klei – spuit – mei – klein – speel – vel – te –
meisje – eis – melk – brein – kei – eind – …
 Leerkracht laat cursisten woorden met ei opsommen en
vraagt na elk woord: Hoor je ei? Waar hoor je ei?

MATERIAAL
•

Kopieerblad 2:
foto van het RW
“trein”

•

Kopieerblad 3:
flitswoord “trein”

•

Kopieerblad 7:
bordletters

•

Kopieerblad 5:
Hoor-kaartjes

•

Kopieerblad 6:
de “grobl-kaart”

•

Kopieerblad 9:
foto’s van de
kernwoorden bij
het RW ‘trein’

•

Bordletters

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden met
kernwoorden bij
het RW ‘trein’

•

Oefening 20.2. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 20.3. in
het werkboek

•

Lumoset (of
kleurpotloden
indien er niet

Wellicht zullen cursisten ook woorden met ij opgeven. In dat geval wijst
leerkracht er op dat je inderdaad een ei hoort, maar dat je het woord met ij
schrijft. Eventueel maakt leerkracht 2 kolommen op het bord. In de ene kolom
schrijft ze alle woorden met ei, in de andere kolom schrijft ze alle woorden met
ij. De woorden uit beide kolommen zijn onthoudwoorden. (zie ook ou/au, d/t als
eindletter)

•

Cursisten
begrijpen de
betekenis van de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
auditief
analyseren

•

Cursisten
herkennen de
kernwoorden

•

Cursisten kunnen
de kernwoorden
correct schrijven

•

Cursisten kunnen
woorden met een
opgegeven klank
en een
opgegeven plaats
in het woord

20.2 Aanbrengen van de kernwoorden bij het RW “trein”
 Leerkracht hangt de foto’s van de kernwoorden aan het bord:
“geit – mei – trein – plein – prei – dweil – weide – pleister meisje”
Dit zijn allemaal foto’s van woorden die we met de ‘ei' kunnen
maken. Wat staat er op deze foto? Wie kan met de bordletters
‘geit’ maken? Op die manier worden alle foto’s (kernwoorden)
overlopen.
 Leerkracht haalt de foto’s en de bordletters van het bord. Ze
neemt de flitswoorden die bij het referentiewoord “geit” horen
en deelt die flitswoorden, samen met de foto’s, uit onder de
cursisten. De cursisten met de foto’s krijgen nu de opdracht
om ‘een partner’ te zoeken die het woord heeft dat bij hun foto
hoort. De foto en het woord worden vervolgens naast elkaar
aan het bord gehangen.
 Cursisten nemen vervolgens oefening 20.2. in het werkboekje
en schrijven de woorden onder de foto’s. Leerkracht checkt
en helpt waar nodig.
20.3 Zoek woorden met …
 Cursisten nemen oefening 20.3. in het werkboek. Leerkracht
geeft een aantal zoekopdrachten. Cursisten omcirkelen
telkens de woorden die ze moeten zoeken, leerkracht checkt
of dit vlot gaat.
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terugvinden in
een reeks
woorden

1.
2.
3.
4.
5.

•

Cursisten kunnen
de aangebrachte
woorden aan een
vlot tempo lezen
en aan de
betekenis
koppelen

20.4 Flitswoorden lezen
 Leerkracht neemt de kaartjes met de flitswoorden en toont elk
kaartje heel even aan de klas (een paar seconden). Cursisten
lezen om de beurt het woord hardop.
 Leerkracht vraagt bij elk woord naar de betekenis van dat
woord is.

•

Cursisten kunnen
de betekenis van
een woord aan
het woordbeeld
koppelen

20.5 Kernwoorden in een gatentekst invullen
 Cursisten nemen vervolgens oefening 20.5. in het werkboek.
De foto’s worden benoemd.
 Vervolgens vullen de cursisten de juiste woorden in de
‘gatenzinnen’ in. Leerkracht checkt en helpt waar nodig.

•

Cursisten maken
een correcte
klankletterkoppeling bij de
aangebrachte
woorden

•

Cursisten kunnen
woorden met de
aangebrachte
letters/klanken
correct lezen

•

•

•

Cursisten
herkennen
namen van de
maanden in een
letterrooster

Cursisten kunnen
de middenklank
en de klank
achteraan
discrimineren
Cursisten kunnen
rijmwoorden bij
de opgegeven
woorden plaatsen

20.6 Running dictation
 Leerkracht verdeelt de klas in “duo’s”, waarbij er op gelet
wordt dat er telkens 2 cursisten van min of meer hetzelfde
niveau samenwerken.
 Voor de werkwijze van een running dictation verwijs ik naar
het lesverloop van de vorige kernwoorden waarbij deze
werkvorm ook al aan bod kwam.
20.7 Wisselrijtjes lezen
 Leerkracht leest de wisselrijtjes hardop voor. Cursisten
“volgen” mee.
 Leerkracht leest een rijtje, cursisten nummeren de rijtjes.
Bij de verbetering lezen cursisten om de beurt een rijtje.
 Klassikaal lezen, waarbij cursisten eerst in koor een paar
rijtjes voorlezen. Vervolgens lezen cursisten om de beurt een
rijtje woorden.
20.8 Zoek de maanden
 Cursisten nemen oefening 20.8. in het werkboek. Zij zoeken
de namen van de maanden in het letterrooster.
Leerkracht checkt en helpt indien nodig.
Wie het eerst alle maanden gevonden heeft, is de winnaar.
20.9 Rijmwoorden zoeken
 Leerkracht herhaalt nog eens kort a.d.h.v. voorbeelden wat
rijmwoorden zijn.


gewerkt wordt
met lumoset)

Zoek woorden met vooraan tw
Zoek woorden met achteraan f
Zoek woorden met in het midden ei
Zoek woorden met vooraan dw
Zoek woorden met …

•

Kopieerblad 3:
flitswoorden
(t.e.m. het RW
trein)

•

Oefening 20.5. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Voor elk duo een
(vooraf door de
leerkracht
gemaakt) dictee
‘op maat van de
cursisten’

•

Oefening 20.7. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 20.8. in
het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 17.5. in
het werkboek

•

Lumoset

Vervolgens nemen cursisten hun oefening. Leerkracht
dicteert de volgende woorden, cursisten schrijven het woord
naast het juiste rijmwoord. Vooraf worden de rijmwoorden uit
de oefening op het bord geschreven en klassikaal gelezen.
De woorden die de cursisten moeten schrijven zijn:
mei – klein – zeiden – heilig – geit - dweil
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+ klassikaal verbeteren, waarbij cursisten om de beurt een
woord naast het rijmwoord op het bord schrijven.
Indien cursisten nog andere woorden kennen die rijmen op de
woorden die op het bord staan, worden deze woorden er bij
geschreven.

Cursisten zullen zeker woorden met ij opgeven als rijmwoord op een woord met
ei. Doordat beide klanken hetzelfde uitgesproken wordt, is dit correct (mits de
2 rijmwoorden op dezelfde klank eindigen uiteraard). Leerkracht wijst daar op
en schrijft het woord bij het correcte rijmwoord.

•

•

•

Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

Cursisten kunnen
woorden in een
zin auditief
discrimineren
Cursisten kunnen
een correcte
klank-letterkoppeling maken

20.10 Begrijpend lezen
 Cursisten nemen oefening 20.10. Leerkracht bespreekt eerst
kort de oefening. Je ziet hier 12 woorden. Je ziet ook 2
kolommen. Je moet deze woorden nu in de juiste kolom
schrijven. Wat zie je op de foto boven de linker kolom? En wat
zie je op de foto boven de rechter kolom? Alle namen van
groenten schrijf je nu onder de groentenmand en alle namen
van fruit schrijf je onder de fruitschaal.
 Vervolgens maken cursist individueel deze oefening. De
oefening wordt vervolgens klassikaal verbeterd.
20.11 Enkel of dubbel?
 Cursisten nemen nemen oefening 20.11. in het werkboek en
maken per 2 deze oefening. Elk duo vult het juiste woord in.
Indien ze het woord niet kennen, mogen ze de hulp van de
leerkracht inroepen. Deze zegt het correcte woord duidelijk
voor, waarbij de cursisten dan de juiste schrijfwijze moeten
uitkiezen. Leerkracht controleert en helpt waar nodig.

•

Oefening 20.10.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 20.11.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 20.12.
in het werkboek

•

Lumoset

•

Oefening 20.13.
in het werkboek

•

Lumoset

Indien blijkt dat er nog heel veel cursisten problemen hebben met deze oefening
wordt de oefening ‘stilgezet’ en gaat leerkracht eerst nog eens in op de “regels”
van de verenkeling/verdubbeling. Dit gebeurt via het klappen van klankstukken
in woorden, waarbij de klankstukken geanalyseerd worden a.d.h.v. gerichte
vragen. Vervolgens wordt de oefening klassikaal verder opgelost.

•

Cursisten kunnen
een betekenis
geven aan wat ze
lezen

•

Cursisten kunnen
verwoorden wat
ze op de foto zien

•

Cursisten kunnen
alle aangebrachte
referentie- en
kernwoorden
correct schrijven

20.12 Begrijpend lezen
 Cursisten nemen oefening 20.12. Leerkracht bespreekt eerst
de foto’s. Vervolgens maken cursist individueel deze
oefening. De oefening wordt vervolgens klassikaal verbeterd,
waarbij de cursisten eerst de 3 zinnen lezen en vervolgens
zeggen welke zin bij de foto hoort.
20.13 Ken je nog deze woorden
 Cursisten nemen oefening 20.13. Deze oefening wordt
klassikaal opgelost.
Bij elke foto worden de volgende 3 vragen gesteld:
1. Wat zie je op de foto? (referentiewoord)
Voorbeeld: foto1 = map
2. Ken je nog de andere woorden die je geleerd hebt bij dit
woord? (kernwoorden)
Kernwoorden bij map zijn: Tim – mat – pil – lam – lip –
kip – pak – kam – map
3. Welke woorden rijmen op dit woord?
Rijmwoorden bij map: rap – slap – tap – kap – …
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