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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.

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?

Groep 3 t/m 8.

Opbouw van de methode:
Hoeveel blokken per jaar?

Groep 3: twee blokken per jaar, start is na de kerst (80 lessen, waaronder vijf herhalingslessen, voor een half jaar).
Groep 4 t/m 8: drie blokken per jaar (120 lessen per jaar).
Na elk blok een ‘inhaalweek’.

Opbouw van de blokken

Per blok acht reeksen van vijf lessen:
Les 1-3: instructie en oefening van één woordtype (het basispakket).
Les 4: controledictee (woorden) en toepassing in een stelopdracht.
Les 5: herhaling en een stelopdracht .
Per instructieles is er een woordpakket met woorden van het te oefenen
type. De hoeveelheid woorden varieert (10-25 woorden).

Hoeveel lessen en tijd
per week?

Groep 3: vier à vijf lessen per week.
Groep 4 t/m 8: drie à vier lessen per week.

Verdeling tussen leerkrachtgebonden en leerkrachtvrije
lessen of momenten

De methode maakt geen onderscheid tussen leerkrachtgebonden en
leerkrachtvrije lessen. Bij alle lessen zijn in het Bouwschrift en in het
Bouwboek oefeningen opgenomen die zelfstandig gemaakt kunnen
worden (alleen of in tweetallen).
Het is aan de leerkracht om te bepalen welke leerlingen zij of hij onder
begeleiding laat oefenen en met welke oefeningen.
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ANALYSE TAAL- EN LEESMETHODEN

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.
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Toetsfrequentie
Toetst de methode wat in
het blok behandeld is?

Per vijf lessen (van één woordtype) een controledictee (acht controledictees per blok; 24 dictees per jaar). In het controledictee worden de
woorden uit de woordpakketten getoetst en een paar niet geoefende
woorden van hetzelfde type.
Per blok, één voortgangstoets met de meeste (niet alle) woordtypen die
in het blok aan de orde zijn geweest (drie toetsen per jaar).

Toetst het eerder behandelde spellingcategorieën?

Ja, maar niet veel. Het accent ligt op de categorieën die in het blok zijn
aangeboden.

Zijn er analyseschema’s bij
de toetsen?

Ja. Achterin de methodehandleiding (een aparte map) zit een analyseschema voor woordfouten in eenlettergrepige woorden en een analyseschema voor meerlettergrepige woorden.
Per jaargroep is een voortgangsoverzicht, waarin voor elke leerling per
blok kan worden aangegeven welke categorieën al dan niet beheerst
worden.
Ook is er een individueel spellingoverzicht, waarin per blok kan worden
aangekruist wat wordt beheerst.

Is er software?

Nee.

Wanneer wordt er gestart
met de werkwoordspelling?

De werkwoordspelling begint in Blok 11, groep 7.
In de handleiding staat ook beschreven dat er met blokken geschoven
kan worden. Er kan voor gekozen worden om al te beginnen in groep 6.

Hoeveel tijd wordt er aan
de werkwoordspelling
besteed?

Het aantal lessen dat wordt gewijd aan werkwoordspelling en grammatica:
Groep 7: resp. twee, drie en vijf van de acht reeksen uit de drie blokken
(50 van de 120 lessen).
Groep 8: resp. drie, vier of vijf van de acht reeksen uit de drie blokken
(60 van de 120 lessen).

Beoordeling van de kwaliteit
Voldoet de methode aan de
kerndoelen?

Ja.

Differentiatie: hoeveel tijd?

De spellinglessen duren voor alle leerlingen even lang. Er wordt in de
handleiding geen tijdsindicatie aangegeven.

Differentiatie: binnen de les?

Ja. Bij de instructieles is er basisoefenstof en extra stof met moeilijker
oefenvormen.
Na de introductie van de nieuwe spellingcategorie kunnen de taalvaardige
leerlingen, de Activiteitengroep, zelfstandig de basisoefeningen gaan
maken gevolgd door de moeilijkere oefeningen in het Bouwboek en op
een kopieerblad. Met de minder spellingvaardige leerlingen, de Instructiegroep, doet de leerkracht een deel van elke oefening samen met de
leerlingen. Ook voor deze groep zijn er kopieerbladen, die na de basisoefeningen gemaakt moeten worden.
Advies: Geef de Instructiegroep meer instructie dan alleen het bespreken van de oefeningen. Dat kan zijn: het herhalen van de auditieve
aanbieding; het samen ‘hakken’ van woorden; bespreken wat je hoort
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en wat je schrijft; woorden (auditief aangeboden) door elkaar: welke
behoort wel/niet tot de categorie?; visuele inprentoefeningen (zie het
stukje over visueel inprenten verderop).
Differentiatie na de toets?

Ja. In de les na het controledictee krijgen de leerlingen die veel fouten
hebben gemaakt extra begeleiding van de leerkracht. De andere leerlingen maken een stelopdracht.
Na de bloktoets kan een herhalingsweek worden ingepland. Daarin kan
de leerkracht voor de leerlingen die dat nodig hebben extra spellinghulp
organiseren. De andere leerlingen werken aan keuzeactiviteiten.
Advies: Gebruik de herhalingsweek om ‘oude’ categorieën te herhalen.
Let bij de selectie ook op categorieën die wel in de Citotoets voorkomen
maar die niet meer of nog niet aan bod zijn geweest.

Differentiatie: wat wordt er
geoefend?

Na de bloktoets moeten alle leerlingen de fout geschreven woorden die
eerder zijn opgeschreven in het gedeelte ‘mijn moeilijke woorden’ in het
Bouwschrift, gaan inprenten. De methode geeft aan dat woorden die
in een dictee fout zijn geschreven moeten worden ingeprent omdat de
luister- of regelstrategie niet heeft gewerkt. Het is inderdaad goed om
meerdere strategieën aan te bieden, aangezien kinderen op verschillende manier leren. Wel moet duidelijk zijn waaróm de luister- of regelstrategie niet goed is gebruikt. Spreekt het kind het woord wel goed uit?
Kan het kind het woord goed in klanken of klankgroepen verdelen? Kan
het kind de regel goed verwoorden, snapt het de regel wel? Wellicht
moet er eerst nog op deze punten geoefend worden.
Advies: onderzoek de oorzaak van gemaakte fouten. Voer ‘spellinggesprekjes’ en baseer daar de hulp op.

Komen er verschillende
strategieën aan bod?

Ja. Bij de instructie die voorafgaat aan het controledictee, worden de
kinderen erop geattendeerd dat ze twee strategieën kunnen volgen: de
‘woordfoto’ (de directe route) of het volgen van een redenering (de indirecte route).
Advies: benoem dit ook in de instructie. Doe hardop voor welke denkstappen u maakt.

Duidelijke spellingregels?

De handleiding van elk blok begint met Didactische aandachtspunten.
Hierin worden de regels, afspraken en aandachtspunten die in het
komende blok van belang zijn, kort toegelicht. Het is belangrijk dat alle
leerkrachten dit goed doorlezen. Het bevordert een eenduidig gebruik
van terminologie en een gelijkluidende uitleg.
Bij elk blok wordt de handleiding afgesloten met het onderdeel Kopieerbladen. Eén daarvan is een overzicht van Regels en afspraken die tot
dan toe zijn aangeboden. Bij de Didactische aandachtspunten wordt het
verschil tussen lettergreep en klankgroep uitgelegd ( ‘De hoorbare klankgroep wijkt af van de zichtbare lettergreep’, Blok 6). Bij de formulering
van de regels over de schrijfwijze van de open en gesloten lettergreep
wordt het begrip ‘lettergreep’ gebruikt.
(Regel 5: Aan het eind van een lettergreep verliest een lange klinker een
letter. Regel 6: Een lettergreep met een korte klinker sluit af met een
medeklinker.)
Echter, om te bepalen wat een lettergreep is (het zichtbare), moet het
woord al geschreven zijn of het woordbeeld al bekend zijn. De stap die
daaraan voorafgaat is het auditief herkennen van een klankgroep.
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Advies 1: Lees aan het begin van het blok het gedeelte Didactische
aandachtspunten goed door.
Advies 2: Werk vanuit de klankgroep. Herformuleer regel 5 en regel 6.
Maak hierover een teamafspraak.
Advies 3: Gebruik de regels in alle groepen op dezelfde manier; Kopieer
ze op A3 en hang ze op (of zet ze op het digitale schoolbord).
Geeft de methode aan
dat je ook visueel moet
inprenten?

Ja. In het Bouwschrift eindigt elke oefenbladzijde van een categorie met
een Zelfdictee (individueel) en een Kijkdictee (tweetal).
Na het controledictee moeten de fout geschreven woorden na correctie
worden ingeprent en daarna worden opgeschreven achterin het Bouwschrift.
Bij Speciale spellinghulp wordt inprenting ook genoemd als extra oefenvorm.
Inprenting wordt alleen genoemd als zelfstandige oefenvorm en niet ook
als een activiteit die de leerkracht met kinderen kan doen.
Advies 1: Voeg bij inprenting wat stappen toe aan de stappen die de
methode noemt.
BLOOON: B=bekijken, L=lezen en uitspreken, O=opletten wat is lastig,
O=omdraaien, O=opschrijven, N=nakijken en uitspreken.
Advies 2: Laat ALLE kinderen dit doen, niet alleen de leerlingen die in
het Bouwboek werken.
Advies 3: Doe korte visuele dictees, waarbij u eerst het woord zegt,
dan het woord laat zien, het laat opschrijven en het vervolgens ter
controle weer laat zien. Laat zwakke spellers dit meer keren per week
(kort) doen, met de leerkracht of in tweetallen.

Sluit de inhoud aan op de
Citotoetsen?

Een aantal categorieën wordt later aangeboden dan het moment waarop
ze met de Citotoets worden getoetst. Bijvoorbeeld, nog niet aangeboden
op toetsmoment
M3 : mkmm en mmkm (aangeboden in de methode E3)
E3 : mmkmm (M4), -rk, -lk (M4), sch-, schr- (M4), -ng, -nk (M4)
M4 : be-, -er (E4)
E4 : open eerste lettergreep (M5), gesloten eerste lettergreep (E5)
Advies 1: Kopieer (op A3) het overzicht van de spellingcategorieën van
de Citotoets Spelling. Noteer hierop per afnamemoment per jaargroep
wat er getoetst wordt zonder dat het is aangeboden. Je kunt als team
besluiten deze categorieën naar voren te halen en eerder aan te bieden.
Je weet dan dat uitval niet komt omdat de categorieën onbekend zijn,
maar dat je instructie onvoldoende is geweest of dat het kind (mogelijk)
spellingzwak is. Je kunt ook besluiten om je op dat moment niet druk te
maken als hierbij fouten gemaakt worden. Belangrijk is om hierover als
team afspraken te maken.
Aan het begin van elk blok staat een overzicht van de instructieaspecten.
Ook in de methodehandleiding (aparte map) is op het voortgangsoverzicht van elke groep te zien welke instructieaspecten aan de orde
zijn geweest.
Het komt voor dat een categorie getoetst wordt die in dat jaar niet meer
actief is aangeboden, maar wel in de voorgaande jaargroep(en). Bijvoorbeeld verkleinwoorden met twee of meer lettergrepen in toets M6
(aangeboden in groep 5). Er is ook een aantal categorieën dat eerder
wordt aangeboden dan getoetst.
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Advies 2: Herhaal zeer regelmatige (bijvoorbeeld de eerste vijf minuten
van elke spellingles) ‘oude’ categorieën. Noteer deze categorieën (zie
hierboven).
Wordt de aard van extra
hulp aan zwakke spellers
beschreven?
Waar bestaat de hulp uit?

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

In de handleiding, aan het eind van een blok staat een hoofdstukje
Speciale spellinghulp. Hier worden type fouten genoemd, er staat bij of
die wel of niet meer mogen voorkomen en er staan didactische aanwijzingen.
Bij ‘redeneerfouten’ is de aanpak het overschrijven van de regel. Overschrijven leidt niet automatisch tot begrip en tot een juiste toepassing
ervan. Vervolgens moeten er woorden bij gezocht worden. Er staat niet
bij waaruit. Dit is moeilijk voor kinderen die dit juist fout hebben gedaan.
Het kan veel tijd kosten en te weinig effectief zijn.
Advies 1: Lees bij de start van een blok eerst de Speciale spellinghulp
goed door. Gebruik de aandachtspunten in de instructie.
Advies 2: Houd ‘spellinggesprekjes’ met kinderen om er achter te
komen op welke manier hun schrijfwijze tot stand is gekomen (Welke
regel is toegepast? In welke klankgroepen is het woord verdeeld? Is het
woord goed uitgesproken? Is het op de goede manier gedaan?)
Advies 3: Bied als leerkracht een aantal zinnen aan, waarin woorden
met de betreffende categorie moeten worden herkend.
Advies 4: Noem een woord en laat de kinderen bepalen of het wel of
niet tot de te oefenen categorie behoort. Laat uitleggen waarom wel of
niet.
Advies 5: Bied als leerkracht auditief een aantal woorden van verschillende typen aan. Doe hardop denkend (per klankgroep) voor hoe je tot
de juiste spelling komt. Laat dit daarna door de leerlingen doen.
Advies 6: Laat het zoeken van woorden van een bepaalde categorie in
duo’s doen en geef aan waar de woorden uitgehaald kunnen worden.
Laat leerlingen aan elkaar uitleggen waarom het woord gekozen is.
Bij ‘verspreide fouten’ wordt aangegeven dat dit wijst op een automatiseringsprobleem. De geadviseerde aanpak is inprenting en voor specifieke fouten staan aanwijzingen voor hulp. Automatisering betekent ook
versnellen, hiervoor geeft de handleiding geen aanwijzingen.
Advies: Om een met de aanwijzingen uit Speciale spellinghulp ingeoefende categorie te automatiseren is het goed om de woorden in een
‘snel’ visueel dictee te oefenen. Dus eerst auditief aanbieden, even denktijd geven dan kort laten zien, laten opschrijven, weer zeggen en laten
zien.
Ja. In elk blok zijn twee stelopdrachten opgenomen. De eerste, in les 4,
is bedoeld voor alle kinderen. De tweede voor de leerlingen die het
controledictee voldoende hebben gemaakt en geen herhaling nodig
hebben. Er worden drie stappen onderscheiden: nadenken over de
inhoud en nadenken over de schrijfwijze en nadenken over de verzorging. Er staan aanwijzingen hoe omgegaan kan worden met spelfouten
in categorieën die aangeboden zijn, in een kladversie.
Advies 1: Lees bij de start van een blok het gedeelte Didactische
aandachtspunten door.
Advies 2: Kies wekelijks minstens één schriftelijke activiteit uit een
andere les, waarbij (bijvoorbeeld in de eerste tien zinnen) op een
afgesproken categorie wordt gelet. Zie ook de Kwaliteitskaart Tips voor
betere spellingresultaten.
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Is er aandacht voor fonologische vaardigheden?

Bij de dictees is er een stap ‘Zeg het woord na’. Er zijn lessen waar bij
de instructie het oefenen in het verdelen van klankgroepen wordt
genoemd (bijvoorbeeld Blok 3, les 26). Bij Speciale spellinghulp staan
aanwijzingen voor de klemtoon. In groep 6 (Blok 8) is een Oefenschema
klankgroep en klemtoon opgenomen en wordt er bij de instructie
aandacht besteed aan ‘de stemtrap’.
Advies 1: Lees bij de start van een blok de Speciale spellinghulp door.
Gebruik de aanwijzingen over de klemtoon waar relevant al in de
instructiefase.
Advies 2: Maak er een routine van, vooral bij zwakke spellers, om vóór
het schrijven het woord eerst goed uit te laten spreken, het vervolgens
in klanken te laten ‘hakken’ of in klankgroepen te laten verdelen.
Advies 3: Uit onderzoek bij leerlingen in groep 3 blijkt, dat het ook helpt
als de leerkracht zelf de woorden voor het schrijven in klanken ‘hakt’.
Vooral woorden met medeklinkerclusters.
Advies 4: De spellen Drietal, Viertal en Lettergroepkwartet, die vooral
in groep 3 zullen worden gebruikt, kunnen ook worden ingezet in groep
4 voor kinderen die moeite hebben met klankanalyse en klankvolgorde.
Lettergroepkwartet kan nog worden uitgebreid met een schrijfactiviteit.

Herhaling ‘oude’ categorieën

De methode besteedt niet systematisch aandacht aan het herhalen van
eerder aangeboden spellingcategorieën.
Advies 1: Herhaal zeer regelmatig (bijvoorbeeld de eerste vijf minuten
van elke spellingles) ‘oude’ categorieën door middel van een ‘vijfwoordendictee’. Geef direct feedback na het opschrijven. Bespreek per
klankgroep welke strategie gevolgd kan/moet worden om tot de juiste
schrijfwijze te komen. Laat de kinderen hun gekozen schrijfwijze
motiveren.
Advies 2: Laat ook duodictees doen met ‘oude’ categorieën.

Dictees Bouwboek

De dicteevormen in het Bouwboek vragen een actieve spellinghouding
en zijn een zinvolle effectieve oefenvorm.
Advies 1: Voeg toe: ‘verdeel in klanken of klankgroepen’; ‘waarop
letten?’; ‘spreek uit tijdens het schrijven’; ‘leg uit waarom het woord zo
geschreven moet worden’.
Advies 2: Laat dit door alle leerlingen doen en niet alleen door de goede
spellers.

Keuzeactiviteiten

De keuzeactiviteiten bestaan uit woorddelen bij elkaar zoeken, ontbrekende lettergreep ertussen schrijven, zinsdelen in de goede volgorde
zetten. Deze oefeningen zullen nauwelijks bijdragen aan verbeteren van
het spellinggeweten of het inprenten van woordbeelden. Het zelf maken
van zinnen of verhaaltjes wel, als er ook goede feedback plaatsvindt.
Advies: Geef feedback op dit laatste type oefeningen.

Oefening open lettergreep

In Blok 6 wordt de open lettergreepregel aangeboden/geoefend met
eer- en oor- woorden. Kinderen moeten vanuit het enkelvoud ‘beer’ het
meervoud ‘beren’ opschrijven en daarbij de regel toepassen. Je kunt dit
beschouwen als het ‘in je hoofd’ auditief oproepen van het woord ‘beren’,
waarna bedacht moet worden hoe de schrijfwijze moet zijn. Hierbij is
de leerling actiever dan wanneer een woord slechts moet worden nageschreven. De goede spellers echter, moeten in het Bouwboek af-
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gebeelde woorden terugleiden naar de juiste categorie (eer of oor). Dit
is een zinloze oefening. Het vormen van een meervoud is geen noodzakelijke stap in het bepalen van de juiste schrijfwijze. Dit is woordvorming en geen spelling. Om tot de juiste spelling te komen, moet het
woord in klankgroepen worden verdeeld en de regel worden toegepast.
En niet andersom.
Advies 1: Deze oefening in het Bouwboek overslaan.
Advies 2: Voeg aan de oefening in het Bouwschrift (voor de zwakkere
spellers) auditieve aanbieding van woorden toe. Of vervang de oefeningen hierdoor. Auditieve aanbieding kan door de leerkracht of door
een medeleerling. De dicteevormen in het Bouwboek zijn ook zinvol voor
de zwakkere spellers.
Algemeen 1

Spelling is, in tegenstelling tot lezen, een auditief proces. Je hoort (‘in
je hoofd’) een woord waarna je bij de klanken (of klankgroepen) de
juiste letters opschrijft.
Zowel in de handleiding bij de instructie, als bij de kopieerbladen, als in
de oefeningen in het Bouwschrift en het Bouwboek is veel gekozen voor
een visuele aanbieding of oefenvormen die voornamelijk berusten op
een visuele aanpak. Dit zet leerlingen niet aan tot actief keuzes maken
en leidt niet tot de vorming van een ‘spellinggeweten’.
Advies 1: Voeg auditieve aanbieding en oefenvormen toe. Wees in dit
opzicht kritisch op de werkbladen die leerlingen moeten doen. Bijvoorbeeld in Blok 3, les 11 staat: ‘Zet het woord voet en het woord hoed op
het bord’. Dit als introductie van de verlengingsregel. Beter is om de
kinderen de woorden te laten uitspreken, te laten beredeneren (in tweetallen) hoe ze dit woord zouden kunnen schrijven, het te laten opschrijven en dat als uitgangspunt te gebruiken.
Advies 2: Laat kinderen zelf dicteetjes maken met woorden uit het blok.

Algemeen 2

Leerlingen leren het zetten van de juiste ‘spellingstappen’ het best, als
de leerkracht het voordoet en dit duidelijk verwoordt. Hiervoor geeft de
handleiding geen aanwijzingen.
Advies: Maak modelling tot onderdeel van uw spellingdidactiek.
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