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Woordenschat - Middenbouw

Met woorden aan de gang

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.

Middenbouw - Woordenschat
Met woorden aan de gang . . . in de regelmaat van alledag!
Ideeën voor woordspelletjes in de middenbouw
Om woordenschatontwikkeling te bevorderen is het belangrijk dat de nieuwsgierigheid van kinderen naar woorden wordt gestimuleerd. Een van de manieren om
dit te doen is door op een speelse manier dagelijks met woorden bezig te zijn. Op deze kwaliteitskaart is een reeks spelletjes en activiteiten uit de praktijk verzameld
waarbij leerlingen met woorden aan de gang gaan. Deze speelse activiteiten dragen ertoe bij dat de groep een plek wordt waar kinderen veel met woorden bezig
zijn, nieuwsgierig worden naar woorden en worden uitgedaagd nieuwe woorden te leren. Woordenschatontwikkeling vraagt een aanpak langs meerdere wegen.
Alleen met woordenspelletjes bezig zijn is niet genoeg. Leerkrachten leren kinderen ook expliciet woorden aan en leren kinderen hoe ze zelf de betekenis van woorden kunnen achterhalen wanneer ze teksten lezen of ernaar luisteren. Aandachtspunten hiervoor zijn op andere kwaliteitskaarten uitgewerkt.
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De Kwaliteitskaarten
Woordenschat Met woorden aan de gang middenbouw (november 2009), samengesteld door Dirkje van der Nulft, Marianne
© Buiten het downloaden zijn alle rechten
op dit product voorbehouden aan:
Verhallen
en Joop Stoeldraijer, is een uitgave van School aan Zet. School aan Zet draagt zorg voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO Scholen

voor morgen.
Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met Gea Spaans,

secretariaat@schoolaanzet.nl.
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