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Taal op maat
Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs en opbrengstgericht werken
zoals deze methodeanalyse zijn te vinden op www.taalpilots.nl, www.rekenpilots.nl en
www.schoolaanzet.nl/opbrengstgerichtwerken.

Vooraf
Bespreek de volgende punten met uw hele team:
• Gebruiken we door de hele school dezelfde termen en spellingregels?
• Zijn er aanpassingen nodig en doen we dat allemaal op dezelfde wijze?
• Hoe gaan we om met aanvullende materialen?
• Gaan we de aanbieding van de categorieën versnellen zodat de methode aansluit bij de CITOtoetsen?
• Hoe gaan we zorgen voor het toepassen van de spellingvaardigheid bij het schrijven van teksten door
leerlingen?
Meer algemene tips en andere informatie vindt u op de kwaliteitskaart Tips voor betere spellingresultaten op www.taalpilots.nl.

Algemene gegevens van de methode
Voor welke groepen?

Voor het onderdeel spelling is er materiaal voor de groepen 4 t/m 8.

Opbouw van de methode:
Hoeveel blokken per jaar?

Elk jaar zijn er acht blokken van vier weken. Er wordt één spellingcategorie per week aangeboden; laatste week van een blok bestaat uit
herhaling van het blok, toetsing en remediëring.

Hoeveel lessen en tijd per
week?

Er zijn twee lessen van 30 minuten per week.

Verdeling tussen leerkrachtgebonden en leerkrachtvrije
lessen of momenten

Elke eerste les van een week is deels leerkrachtgebonden; het
tweede deel van de les en de tweede les van de week kan zelfstandig
verwerkt worden.

Toetsfrequentie?

Aan het eind van elk blok is er een toets.

Toetst de methode wat in
het blok behandeld is?

Ja.

Toetst het eerder behandelde spellingcategorieën?

Nee, wel zijn er in het wekelijkse dictee (aan het eind van de tweede,
vierde en zesde les) woorden opgenomen die in eerdere blokken
voorkwamen.
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Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken 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.
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Zijn er analyseschema’s bij
de toetsen?

Ja, in de kopieermap.

Is er software?

Ja.

Wanneer wordt er gestart
met de werkwoordspelling?

In groep 6.

Beoordeling van kwaliteit
Voldoet de methode aan de
kerndoelen?

Ja.

Differentiatie: binnen de les?

De methode heeft mogelijkheden voor zelfstandig werk. Een deel van
de instructieles (de eerste, derde en vijfde les) kunnen zelfstandig ver
werktworden en de tweede les van de week (de tweede, vierde en zesde
les) kan geheel zelfstandig verwerkt worden. De methode beschrijft in
de handleiding onder ‘spellinghulp’ wat u kunt doen bij de verlengde
instructie.
Advies 1: zwakke spellers profiteren meer van verlengde instructie dan
van het maken van werk- en kopieerbladen. Doe dus vooral de verlengde
instructie.
Advies 2: vul deze verlengde instructie door het herhalen van de uitleg,
samen oefenen, woorden analyseren in klanken en/of klankgroepen, laten
verwoorden om welke spellingcategorie het gaat, woorden opschrijven en
meteen samen nakijken en bespreken.

Differentiatie: na de toets?

De methode heeft na de toets van het blok één les ingepland voor
remediëring. Dit is mogelijk te weinig.
Advies 1: plan extra tijd in. Rooster in de laatste week meer momenten
in om uitvallers bij het dictee te remediëren.
Advies 2: rooster na elk blok (waar nodig) een extra week in om te
remediëren. De methode heeft stof voor 32 weken, dus u heeft wat
ruimte voor deze (extra) weken.
Advies 3: de methode verwijst bij remediëring na de toets teveel naar
kopieerbladen. Vervang dit door samen met de zwakke spellers iets te
doen: laat woorden visueel inprenten, laat woorden analyseren in
klanken en/of klankgroepen, laat hen nadenken over het probleem in
het woord of in de klankgroep, laat hen dit verwoorden, laat het
opschrijven en kijk en bespreek het samen na.

Komen er verschillende
strategieën aan bod?

De methode kent: luisterwoorden, luisterwoorden met een bijzondere
klankgroep, regelwoorden en weetwoorden.

Duidelijke spellingregels?
Zijn deze gevisualiseerd?
Veel regels?

De methode heeft ‘spellingkaarten’; klassikale wandplaten bij elke categorie met een tekening en daaronder de categorie. Ook op de spellingstickers staat deze afbeelding.
Advies 1: spreek de letterlijke bewoording van de regels af die bij een
spellingkaart met regelwoorden hoort: hoe gaat u zo’n spellingregel
verwoorden?
Advies 2: De uitgever heeft de kaarten ‘toren’ en ‘torren’ vervangen
door ‘molen’ en ‘mollen’.
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Advies 3: Laat een aantal spellingkaarten (bijvoorbeeld die van ‘molen’
en ‘mollen’ en van ‘eend’) permanent in uw klas(sen) hangen. Deze
spellingregels zijn zo belangrijk dat veel herinnering (en herhaling) nodig
is.
Visuele inprenting?

Ja, de methode noemt het flitsen. Bedenk wel: flitsen suggereert dat u
het kort moet laten zien, maar dit is niet nodig. Laat het woord zolang
zien als nodig is om een woord goed in te prenten.

Sluit de inhoud aan op de
Citotoetsen?

Bij de Citotoetsen worden er categorieën getoetst die door de methode
nog niet zijn aangeboden of wel zijn aangeboden, maar in dat deel van
het schooljaar te weinig herhaald worden.
Bij het afnamemoment M4 zijn dat:
• Woorden met f/v en s/z;
• Verkleinwoorden met –je en –tje;
• Woorden met be–, ge– en ver–;
• Woorden met –er;
• Woorden met –aai, –ooi en –oei;
• Samengestelde woorden (zoals ‘balpen’);
• Woorden met –d
Bij E4 zijn dat:
• Woorden met –eer, –oor en –eur;
• Woorden met –a, –o en –u;
• Woorden met ou en au;
• Woorden met een (in Citotermen) gesloten eerste lettergreep (zoals
in ‘bakker’)
Bij M5 zijn dat:
• Woorden met sch– en sch–;
• Woorden met ng en nk;
• Woorden met f/v en s/z;
• Woorden met –el;
• Woorden met ei/ij;
• Woorden met –aai, –ooi en –oei;
• Woorden met –eer, –oor en –eur;
• Woorden met ch en cht;
• Woorden met –d;
• Woorden met –eeuw en –ieuw;
• Woorden met –lijk en –ig.
Bij E5 zijn dat:
• Woorden met sch– en schr–;
• Woorden met ng en nk;
• Verkleinwoorden als ‘rolletje’ en ‘vriendje’;
• Samengestelde woorden;
• Woorden met au en ou;
• Woorden met ch en cht;
• Woorden met –d;
• Woorden met –ieuw en –eeuw;
• Woorden met (in Citotermen) open en gesloten lettergreep;
• Woorden met –em, –elen, –enen en –eren.

3
3

Spellen en stellen
Taal op maat
T/L

analyse

Bij M6:
• Woorden met ng en nk;
• Verkleinwoorden zoals ‘vriendje’ en ‘rolletje’;
• Woorden met ei en ij;
• Samengestelde woorden als ‘fietstocht’;
• Woorden met au en ou;
• Woorden met ch en cht;
• Woorden waarbij de f in v en de s in z verandert;
• Woorden met –lijk en –ig;
• Woorden met ie die geschreven wordt als i.
Bij E6:
• Woorden met ei en ij;
• Samengestelde woorden;
• Woorden met au en ou;
• Woorden met (in Citotermen) open en gesloten lettergreep;
• Woorden met ie die geschreven wordt als i;
• Woorden met s die geschreven wordt als c;
• Woorden met k die geschreven wordt als c;
• Woorden met –ge als in ‘garage’;
• Woorden met ‘s
Advies: bepaal met uw team hoe u hiermee om wil gaan. Nu weet u
niet of D- en E-leerlingen uitvallen omdat ze niet goed zijn in spelling of
omdat ze nog geen instructie of te weinig herhaling hebben gehad in
deze categorieën. Dit wordt wel duidelijk als u bovengenoemde categorieën wel aanbiedt en/of herhaalt.
Wordt de aard van extra
hulp aan zwakke spellers
beschreven?
Waar bestaat de hulp uit?

Ja, in de handleiding staat (bij elke twee lessen) onder ‘Spellinghulp’
beschreven waar deze extra hulp uit kan bestaan. Soms is het een oefening gericht op klanken, soms op een herhaalde uitleg van de spellingregel en soms richt het zich op inprenting van woorden.

Geeft de methode aanwijzingen voor het leren toepassen van de geleerde
spelling bij stelactiviteiten?

Nee.
Advies: bedenk steeds bij een stelactiviteit dat u deze relatie moet leggen. Aanwijzingen hoe u dit kunt doen, vindt u op de kwaliteitskaart
Tips voor betere spellingresultaten.

Is er aandacht voor fonologische vaardigheden?

Zowel in de lessen als in de ‘spellinghulp’ als extra hulp voor zwakke
spellers wordt hieraan aandacht besteed.

Herhaling ‘oude’ categorieën

De methode besteedt hier geen systematische aandacht aan. Reeds
behandelde spellingcategorieën worden te weinig herhaald.
Advies: begin elke spellingles met een 5-woordendictee. Zie meer hierover
bij de kwaliteitskaart Tips voor betere spellingresultaten.

Algemeen 1

Elke tweede, vierde en zesde les eindigt met een woorddictee.
Advies 1: geef na het dictee meteen feedback. Kijk het samen met de
kinderen na en bespreek: wat was er moeilijk aan het woord en hoe had
je dit kunnen oplossen?
Advies 2: gebruik dit dictee ook als diagnostisch instrument. In welke
categorieën (ook die herhaald werden van eerdere blokken) maken de
kinderen fouten?
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Algemeen 2

De methode start de instructie vaak vanuit de visuele woordvorm: de
kinderen moeten een verhaal lezen of woorden die de leerkracht op het
bord heeft geschreven.
Advies: spelling is het vertalen van de klankvorm in een woordvorm.
Start de instructie dus vanuit de klank en laat (door u als model te laten
zijn) zien hoe u dit aanpakt. U luistert naar het woord, ontdekt waar u
aan moet denken en u weet dan hoe u het op moet schrijven.

Colofon
De methodeanalyse Spelling in beeld is ontwikkeld door Cees Hereijgens in opdracht van Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad.
De kwaliteitskaart is te vinden in de implementatiekoffer op www.taalpilots.nl.
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