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Woordenschat

De 4-Takt

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze
Kwaliteitskaart zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat
alle informatie en handreikingen die in het kader van School aan Zet
worden ontwikkeld om het onderwijs (in de basisvaardigheden) te
verbeteren.

Bij het voorbewerken gaat het om activeren van de voorkennis van de
leerlingen en om het betrokken maken: leerlingen moeten aandacht krijgen
voor het onderwerp en de nieuwe, te leren woorden. Je opent bij de kinderen
als het ware dat deel van het woordenschatnetwerk waarbij de aan te leren
woorden kunnen worden aangehaakt. Direct daarna volgt het semantiseren:
de betekenis van het woord of de woorden wordt verduidelijkt. Dit gebeurt niet
los, maar in de context waarin het woord aan de orde is. De kinderen
begrijpen vanaf dat moment de betekenis, maar ze moeten de woorden ook
nog onthouden. Daarvoor is er het consolideren, het inoefenen van het woord.
Het consolideren gaat door totdat alle kinderen de woorden hebben onthouden (dat wil zeggen: totdat de nieuwe woorden een plek hebben gekregen in
het netwerk van de woordenschat). Om te weten of het woordleerproces
geslaagd is, ga je natuurlijk controleren. Zo weet je of de kinderen passief dan
wel actief het woord hebben onthouden.

ALGEMEEN – De 4-Takt
Didactisch
De belangrijkste didactische basisregel voor het leren van woorden is: Het
leren van een woord zal niet in één keer gebeuren. We onderscheiden vier
didactische stappen in het intentioneel woordenschatonderwijs: de viertakt. Dit
didactische model geeft de leerkracht houvast. De stappen zijn:
1. Voorbewerken
2. Semantiseren
3. Consolideren
4. Controleren
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Consolideren

De leerlingen zoeken in duo’s naar artikelen in de krant die ze interessant vinden.
Wie wil later journalist worden? Waarover wil je dan schrijven?
De leerlingen gaan op zoek naar artikelen en journalisten in tijdschriften.
Ze moeten aangeven of het een artikel of reclame is. Leerlingen schrijven zelf een
artikeltje voor de schoolkrant. Leerlingen zoeken verschillende soorten artikelen
(sport, politiek, kunst, etc.)

Controleren

Passief: Elk kind krijgt een stuk krant en markeert twee artikelen en onderstreept
daarbij de naam van de journalist.
Actief: de leerkracht vraagt: ‘Hoe noem je een stukje tekst in de krant waarin je iets
kunt lezen over de wereld? En hoe heet iemand die dat schrijft voor de krant?’
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Voorbewerken

De leerkracht komt binnen met een zak aardappels. Deze aardappelen komen van
boer Jan. Een speciale boer….!

Semantiseren

(Groot vel papier, leerkracht tekent 2 vierkanten) Boer Piet besluit op dit stuk land
koeien te zetten. Dat heet veeteelt. (tekent schetsmatig een paar koeien en schapen
of plakt plaatjes). Veeteelt wil zeggen dat je vee, bijv. koeien of schapen houdt. Bij
veeteelt verdient de boer zijn geld met ………enz. Boerin Alida wil geen beesten, geen
vee, op het veld laten lopen. Zij wil geen veeteelt maar doet aan akkerbouw. Bij
akkerbouw zorg je dat er bijvoorbeeld graan of aardappels op het land gaan groeien
(tekent graan en maïs of plakt plaatjes). Akkerbouw is dus….
Nu weten jullie vast of boer Jan een akker of weiland heeft. Heeft hij veeteelt of
akkerbouw? Stel nu, je bent zelf boer. Waar kies je dan voor? Waarom?

Consolideren

Lezen van de tekst. De leerlingen vullen het
schema verder in met extra begrippen uit de
tekst die horen bij akkerbouw respectievelijk
veeteelt.

Controleren

akkerbouw

veeteelt

*granen
*gewassen
*verbouwen
*etc.

*koeien
*veestapel
*fokken
*etc.

Leerkracht geeft een repetitie over de zaakvaktekst ‘akkerbouw en veeteelt’.
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