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“Hoe kunnen we het oefenen van spelling zo effectief mogelijk maken en tegelijkertijd goed 

aan laten sluiten bij ons onderwijsconcept?” vragen vier leerkrachten van groep 3 van 

De Mijpaal en De Achthoek zich af. Ze zijn niet optimaal tevreden met hun spellingonderwijs 

en de resultaten en willen graag met elkaar samen onderzoeken hoe ze hun spellingonderwijs 

kunnen verbeteren. Vanuit deze vraag is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door ASKO 

Opleidingsschool. In de onderzoeksgroep zitten vier groep 3 leerkrachten van ASKO  

Opleidingsschool De Mijlpaal en De Achthoek, een bovenschools onderzoeker, een proces- 

begeleider en een inhoudelijk begeleider. Met behulp van theorie over effectieve spelling-

didactiek en ontwikkelingsgericht onderwijs heeft de onderzoeksgroep criteria voor effectief 

ontwikkelingsgericht spellingonderwijs geformuleerd. Aan de hand van deze criteria  

analyseren de leerkrachten hun spellingaanbod en signaleren daarin belangrijke tekort- 

komingen. In het vervolg van het onderzoek verzamelen en ontwerpen de leerkrachten 

nieuwe oefenactiviteiten voor spelling waarvan ze verwachten dat ze voldoen aan de opge-

stelde criteria. Deze oefenactiviteiten hebben zij een periode uitgeprobeerd in hun groepen 

waarna de onderzoeksgroep gezamenlijk evalueert hoe het werkt en of de activiteiten in de 

praktijk ook blijken te voldoen aan de criteria. Ten slotte analyseerde de onderzoeksgroep 

welke resultaten dit onderzoeksproject heeft opgeleverd wat betreft het denken en handelen 

van de leerkracht en de leerlingen, de leerresultaten van de leerlingen en aan praktisch 

bruikbaar materiaal voor de onderwijspraktijk. Deze publicatie beschrijft hoe dit onder- 

zoeksproces verlopen is en bevat de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd. 

De kern van het correct leren spellen is dat je een woord in gedachten 

heb, of hoort van een ander, en dat je erachter moet zien te komen 

hoe je die klanken vertaalt in letters volgens de geldende afspraken.
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Ontwikkelingsgericht Onderwijs

De Opleidingsschool van de ASKO en Pabo HvA bestaat uit twaalf ASKO basisscholen. Zeven basisscholen 
zijn scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Studenten ontwikkelen zich binnen deze basisscholen 
niet alleen tot startbekwaam leraar basisonderwijs, maar maken ook intensief kennis met het OGO- 
onderwijsconcept. Zij maken zich kennis en vaardigheden eigen die kenmerkend zijn voor leraren op 
scholen voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Daarnaast professionaliseren leraren (in opleiding) zich 
binnen praktijkgerichte onderzoeken en ontwikkelgroepen. Het verwerven van een onderzoekende 
houding staat hiermee niet alleen centraal in activiteiten met oudere kinderen in de bovenbouw, maar 
ook in de ontwikkeling van de school en de leraren zelf.

De doelen van basisontwikkeling, Frea Janssen-Vos (onderbouw)

Studenten van de Pabo HvA wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan het OGO-specialisatie 
programma. Naast de stage op een OGO basisschool bestaat dit programma uit de deelname aan een 
serie scholingsbijeenkomsten en het uitvoeren van een aantal onderzoeken naar de theorie en praktijk 
van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Het succesvol afronden van dit programma resulteert in een  
certificaat van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, de landelijke beroepsvereniging voor 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Bedoelingen van thema/activiteiten, Bert van Oers (bovenbouw)
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Voorwoord 5

Voorwoord: Onderzoekmatig werken op de Academische Opleidingsschool

De Academische Opleidingsschool verbindt het opleiden 
van leraren met het in het kader van die opleiding ver-
richten van praktijkgericht onderzoek binnen de school-
ontwikkeling van de Academische Opleidingsschool. 

ASKO en HvA
In 2005 startten de Amsterdamse Stichtingen voor  
Katholiek Onderwijs (ASKO) en de lerarenopleiding ba-
sisonderwijs van Hogeschool van Amsterdam Onderwijs 
en Opvoeding (Pabo HvA) de samenwerking rondom Op-
leiden in de School (Oplis). De ASKO is een schoolbestuur 
van drieëndertig scholen in Amsterdam en omgeving. 
Sinds september 2010 leidt de ASKO Opleidingsschool 
bovendien studenten op van de Universitaire Pabo van 
Amsterdam (UPvA). De UPvA is een samenwerking tussen 
de Universiteit van Amsterdam en Pabo HvA.

Oplis betreft het gezamenlijk opleiden van studenten 
volgens het model ‘Opleiden in de School’. Doel is om 
Oplis gezamenlijk vorm te geven en te verbinden met de 
specifieke onderwijsinnovatie en kennisontwikkeling 
binnen de basisschool. 

Dit heeft geresulteerd in het realiseren van de volgende 
doelen sinds 2005:
•  De opleiding van het onderwijspersoneel sluit beter 

aan bij specifieke behoeften van het onderwijs in  
Amsterdam, in casu de ASKO;

•  De studenten kunnen vroegtijdig kennis maken met 
specifieke onderwijsconcepten van de ASKO-scholen, 
zodat deelnemende studenten na het afstuderen 
direct inzetbaar zijn binnen de scholen met een spe-
cifiek onderwijsconcept;

•  Praktijkgericht onderzoek is één van de manieren om 
te komen tot schoolontwikkeling;

•  Leerkrachten hebben een onderzoekende houding 
verworven;

•  Leerkrachten en studenten hebben een groter aantal 
onderzoeksvaardigheden verworven.

Ook resulteerde dit in:
•  Het behalen van het keurmerk van de Nederland 

Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) voor de  
Academische OGO-Opleidingsscholen in samenwerking 
met de HvA;

•  Het toekennen van extra subsidie voor de verdiepings-
slag van de Academische kop van de Opleidingsschool;

•  Het toekennen van subsidie vanuit de stimulerings-
regeling krachtig meesterschap voor de Universitaire 
Pabo;

•  Het toekennen van subsidie vanuit de gemeente 
Amsterdam voor de Universitaire Pabo van Amsterdam 
(UPvA).

In de ASKO Opleidingsschool werkt de Pabo HvA samen 
met twaalf ASKO basisscholen, zeven hiervan vormen 
bovendien samen de Academische Opleidingsschool. 
Het doel van Oplis is om onderwijspraktijk en onderwijs-
opleiding beter op elkaar af te stemmen en de samen-
werking tussen hogeschool en basisschool te intensiveren. 
Zo worden studenten goed voorbereid op hun rol als 
leerkracht. Dit leidt tot betere leerkrachten en dus 
betere kwaliteit van het onderwijs.

Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO)
De Pabo HvA kende met een Montessori- en Daltonop-
leiding al een rijke traditie op het gebied van onderwijs-
vernieuwingen en wilde dit graag uitbreiden met een 
specialisatie op het gebied van Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs. ASKO kent een groot aantal OGO-basis-
scholen. 
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Deze scholen konden tot voor kort pas starten met het 
scholen van personeel op het gebied van Ontwikkelings-
gericht Onderwijs na het afstuderen. Met het realiseren 
van de OGO-specialisatie wordt voorzien in de personele 
behoefte van de ASKO.

De praktijk van Ontwikkelingsgericht Onderwijs is ge-
stoeld op de cultuurhistorische theorie over onderwijs 
aan en ontwikkeling van kinderen. De Russische psycho-
loog Lev Vygotsky is hiervan de grondlegger. 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs plaatst onderwijs aan 
en ontwikkeling van kinderen in de sociaal-culturele 
context van de maatschappij waarin zij leven. Kinderen 
ontwikkelen zich tot steeds meer zelfstandige deel-
nemers aan deze sociaal-culturele praktijken door het 
verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes. 
Bovendien leveren zij op hun beurt ook een bijdrage aan 
de (door-) ontwikkeling van onze sociaal-culturele prak-
tijken.

In hun ontwikkeling worden kinderen aangesproken en 
begeleid in hun zone van naaste ontwikkeling. Dat  
wat zij net niet zelfstandig kunnen. Een meerwetende 
partner, de leraar of medeleerling, begeleidt het kind 
hierbij. In de gehele basisschool worden onderwijsactivi-
teiten in een thema, en geïntegreerd aangeboden. In 
een periode van zes tot acht weken staat een thema,  
gekoppeld aan een onderwerp uit de echte sociaal- 
culturele wereld, centraal. Voorbeelden hiervan zijn: de 
bakkerij, de schoenenwinkel, het architectenbureau en 
de krant. Rondom dit thema wordt het onderwijs ont-
worpen waarbij voor het jonge kind spel de leidende  
activiteit is en voor het oudere kind onderzoek. Hieraan 
worden de overige kernactiviteiten gekoppeld: lees- en 
schrijfactiviteiten, gespreks- en kringactiviteiten, reken- 
en wiskundeactiviteiten, beeldende- en constructieve 
activiteiten en uitstapjes.

Onderzoeksmatig werken
In het kader van de Academische Opleidingsschool is er 
binnen de Academische OGO Opleidingsscholen voor 
gekozen om te werken met onderzoekende ontwikkel-
teams/onderzoeksgroepen. Op de Academische Oplei-
dingsscholen vinden onderwijsinnovaties binnen het 
schoolontwikkelingsplan veelal plaats door middel van 
onderzoek. Onderzoek dat zich richt op de praktijk van 
de leerkrachten en de studenten. Studenten en leraren 
participeren gezamenlijk in ontwikkelteams of onder-
zoeksgroepen rondom een specifiek thema binnen de 
schoolontwikkeling. 

Lector Marco Snoek zegt het volgende over praktijk- 
onderzoek:
“Praktijkonderzoek is onderzoek waarin het belang-
rijkste doel niet het ontwikkelen en toetsen van  
theorieën is, maar het zoeken van oplossingen voor 
praktische vraagstukken en problemen binnen de school. 
Praktijkonderzoek kan nog veel verschillende vormen 
hebben. Twee voorbeelden die goed passen binnen 
scholen zijn actieonderzoek en ontwerponderzoek. 
Bij actieonderzoek wordt er onderzoek gedaan naar (de 
effecten van) het handelen van de leerkracht/onder-
zoeker zelf. Bij ontwerponderzoek ligt de focus op het 
ontwerpen van een nieuwe aanpak/methodiek. Het 
ontwerp omvat onderbouwing, het ontwerpproces zelf, 
maar ook het testen en evalueren van de effectiviteit.” 
(Snoek, 2011, praktijkkennis Onderzoek in de school 0.5)

Samen met de onderzoeksbegeleiders binnen de be-
trokken scholen is een ‘Praktijkkennis Onderzoek in de 
school’ (Snoek, 2011) tot stand gekomen. In dit document 
wordt de nadruk gelegd op het zorgvuldig vorm geven 
van het onderzoeksproces, waarbij nauw aangesloten 
wordt bij de dagelijkse werkelijkheid van leraren binnen 
de school.

Onderzoek sluit dan aan bij de reflectiecyclus die voor 
veel leraren bekend is en vult die aan, door vanuit 
nieuwsgierigheid of verlegenheid in een bepaalde situa-
tie jezelf een duidelijke vraag te stellen, te kijken wat 
daar al over bekend is (in de literatuur of bij collega’s 
binnen de eigen of een andere school), de eigen situatie 
nog eens nader te analyseren, op basis daarvan een 
ontwerp te maken, te bedenken aan de hand van welke 
indicatoren je zou kunnen zien of de nieuwe aanpak  
succesvol is, bij de uitvoering vooral op die indicatoren 
te evalueren, en de resultaten te delen om daarmee 
anderen te inspireren. Daarbij is een duidelijke fasering 
van groot belang, zodat het proces voor jezelf en 
anderen overzichtelijk blijft. Ook is het noodzakelijk om 
goed de tijd te nemen voor de formulering en uitwerking 
van de onderzoeksvraag: wat willen we weten en 
waarom? 

Uiteindelijk moet er een onderzoekbare vraag uitkomen, 
die ook leidt tot een concreet of product of resultaat dat 
voor de groep van belang is. Daarbij hoef je niet alles 
zelf te bedenken of op te zoeken. Vaak is het efficiënt 
om een expert te bevragen (vanuit universiteit, hoge-
school of expertisecentrum). Dat kan bij het zoeken van 
kennis die al beschikbaar is (bijvoorbeeld uit ander  
onderzoek), maar ook als eerste feedback op een 
ontwerp dat je gemaakt hebt.

Omdat veel onderzoek in de school gericht zal zijn op 
het verbeteren van het leren van leerlingen is het van 
belang om leerlingen ook een expliciete rol en stem te 
geven in het onderzoek. Zo kun je voor veel onderzoek 
leerlingen als bron gebruiken. Dat kan op verschillende 
manieren: door te kijken naar hun leerresultaten, maar 
ook door ze te bevragen (wat vinden zij leuk, wat 
motiveert hen, wat vinden zij moeilijk, …). Leerlingen 
zijn daarmee een belangrijke bron van data: uiteindelijk 
gaat het immers om hun leren.

Vanuit dit beeld over praktijkonderzoek formuleert  
elke basisschool van de Academische Opleidingsschool 
binnen de thema’s van de schoolontwikkeling eigen on-
derzoeksvragen die in een ontwikkelgroep of onder-
zoeksgroep worden onderzocht. Een aantal leraren van 
twee Academische Opleidingsscholen werken aan on-
derzoeksvragen binnen hetzelfde thema: ‘Spellingon-
derwijs in groep 3’. Vanuit ASKO Oplis zijn deze vragen 
gebundeld en is in het schooljaar 2010-2011 een boven-
schoolse onderzoeksgroep ‘spelling in groep 3’ gestart. 
De resultaten van het onderzoek vindt u terug in deze 
publicatie.

Het bovenschools onderzoek ‘Spelling in groep 3’ is één 
van de vele opbrengsten van de Academische Opleidings-
school. We zijn er trots op dat onderzoeksvragen van 
leraren binnen de Academische Opleidingsschool op-
gepakt en gefaciliteerd worden en leiden tot dergelijke 
waardevolle resultaten.

Sanne van der Linden, 
bovenschools coördinator ASKO Oplis

Remy Wilshaus, 
instituutsopleider en coördinator OGO-specialisatie Pabo HvA
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Leren leerlingen binnen ons Ontwikkelingsgericht Onder- 
wijs goed spellen? En voldoet het oefenaanbod eigenlijk 
wel? Hoe kunnen we de leerlingen laten oefenen op een 
manier die past binnen onze visie en organisatie? 

Deze vragen waren de aanleiding voor de opzet van een 
bovenschools onderzoek van de ASKO Opleidingsschool 
in het schooljaar 2010-2011. Leerkrachten van groep 3 
van De Mijlpaal en De Achthoek hebben kritisch gekeken 
naar het spellingonderwijs in hun groep en kwamen tot 
de conclusie dat verbetering mogelijk was. Vanuit theo-
retische inzichten zijn oefeningen gezocht en ontwikkeld 
die aansluiten bij het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 
In dit onderzoeksverslag is te lezen hoe dit onderzoek er 
uit zag en hoe het de onderwijspraktijk en leerresultaten 
veranderd heeft.

Aanleiding
Aan het onderzoek namen vier groep 3 leerkrachten van 
twee ontwikkelingsgerichte basisscholen deel die gemo-
tiveerd waren om het taalonderwijs in hun klas te ver-
beteren. De leerkrachten hadden elkaar al eerder 
ontmoet in 2009 bij een workshop over taalonderwijs 
die door twee van hen werd gegeven. Zij presenteerden 
het vernieuwingstraject waar zij mee bezig waren. 
Tijdens deze workshop raakten de leerkrachten in 
gesprek. De leerkrachten van de andere scholen bleken 
net als zij behoefte te hebben aan duidelijke oefen-
vormen voor taal die bij verschillende thema’s in te zetten 
zijn. De leerkrachten wisselden allerlei zelfgemaakt les-
materiaal uit en verzamelden zo een flinke stapel met 
oefenmateriaal. Er miste echter concrete begeleiding om 
deze spontane samenwerking van de groep gemoti-
veerde groep 3 leerkrachten tot een concreet eind-
product te brengen. Het bovenschools onderzoek bood 
nu de mogelijkheid om deze samenwerking uit te bouwen.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het waarborgen en ver-
beteren van de kwaliteit van het lees- en schrijfonderwijs 
in de groepen drie op de twee scholen. Er is gekozen om 
te starten met een onderzoek naar het spellingonderwijs 
omdat hierbij de houvast van de taalmethode het meest 
gemist wordt en omdat juist bij spelling het betekenisvol 
oefenen lastig gevonden wordt. De kwaliteitsverbe-
tering in het spellingonderwijs willen we bereiken door 
het oefenmateriaal systematisch te beoordelen en te be-
schrijven. De scholen hebben veel oefenmateriaal zelf 
ontwikkeld en hebben nu de behoefte dit goed vast te 
leggen. Hierdoor wordt deze manier van werken minder 
afhankelijk van de kwaliteit en ervaring van enkele leer-
krachten. Bovendien krijgen startende leerkrachten zo 
meer houvast. Anderzijds is er behoefte aan kennis over 
de effectiviteit van het spellingonderwijs. Tijdens het 
onderzoek bleek dat het noodzakelijk was het spelling- 
onderwijs te verbeteren, aangezien de instructie en het 
oefenen niet voldeden aan een aantal belangrijke ken-
merken van effectieve spellingdidactiek. In het onder-
zoek is daarom gekeken naar de veranderingen van de 
leeromgeving en de leerresultaten van de leerlingen. 

Deel A bevat de achtergronden van dit onderzoek en 
een beschrijving ervan
Deel  B bevat de beschrijvingen van de oefenactiviteiten

Doelgroep
Deze uitgave is gericht op leerkrachten in groep 3 met 
interesse in ontwikkelingsgericht taalonderwijs. We gaan 
ervan uit dat de lezer al bekend is met de uitgangs-
punten en werkwijze van het Ontwikkelingsgericht  
Onderwijs. Voor meer informatie hierover verwijzen we 
naar het boek Met jou kan ik lezen en schrijven (Knijpstra, 
Pompert & Schiferli, 1997).

1  Inleiding bovenschools onderzoek
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Vanuit de ASKO Opleidingsschool is in het schooljaar 
2010-2011 een onderzoeksgroep samengesteld met leer-
krachten, begeleiders en een onderzoeker om geza-
menlijk het spellingonderwijs in groep 3 te onderzoeken. 
Hoe zag dit onderzoek er uit? Wie namen er deel?  
En welke verwachtingen waren er? 

2.1 De onderzoeksgroep
Het onderzoek is uitgevoerd op basisschool De Mijlpaal 
en De Achthoek. Van beide scholen hebben twee gemo-
tiveerde groep 3 leerkrachten deelgenomen met hun 
klassen. In totaal waren 99 leerlingen betrokken. Alle 
leerkrachten zijn ervaren in het ontwerpen en uitvoeren 
van Ontwikkelingsgericht Onderwijs en werken allemaal 
fulltime. Drie van hen werken meer dan acht jaar in 
groep 3. Voor inhoudelijk advies is een intern begeleider 
van De Archipel, een andere ASKO Opleidingsschool,  
betrokken. Zij heeft veel ervaring met vernieuwings-
processen op ontwikkelingsgerichte scholen. De proces-
begeleiding werd verzorgd door een onderwijsbegeleider 
die ook werkzaam is als OGO/Taal-coördinator op diverse 
andere scholen van de ASKO Opleidingsschool. Een boven-
schools onderzoeker is aangesteld om het onderzoek 
vorm te geven. Het onderzoek begon met een startbij-
eenkomst in november 2010. Het ontwikkelonderzoek 
startte in januari en eindigde in juli 2011. In het najaar 
van 2011 zijn de resultaten gepresenteerd.

2.2 Hypothese en Onderzoeksvragen
Het onderzoek is gericht op het spellen in de tweede 
helft van groep 3.

Onze hypothese luidt: 
Door het ontwikkelen van oefenactiviteiten voor spelling 
die voldoen aan de kenmerken van effectieve spelling-
didactiek en Ontwikkelingsgericht Onderwijs behalen 
de leerlingen in de tweede helft van groep 3 de leer-
doelen van het spellen en verbetert het spelling- 
onderwijs in de klas.

De hoofdvraag luidt:
Op welke manier kunnen de oefenactiviteiten voor 
spelling verbeterd worden en verbeteren hierdoor het 
onderwijs en de spellingresultaten van de leerlingen in 
de tweede helft van groep 3?

De volgende drie deelvragen zijn geformuleerd:
1  Voldoet het onderwijsaanbod van spelling aan de 

kenmerken van effectieve spellingdidactiek en 
Ontwikkelingsgericht Onderwijs?

 a.  Wat zijn de kenmerken van effectieve spelling- 
didactiek in de tweede helft van groep 3?

 b.  Wat zijn de kenmerken van ontwikkelingsgericht 
spellingonderwijs in de tweede helft van groep 3?

 c.  In hoeverre voldoen de huidige oefenactiviteiten 
aan de uitgangspunten van het Ontwikkelings-
gericht Onderwijs en effectieve spellingdidactiek?

 d.  Welke aanpassingen zijn nodig om het oefenen van 
spelling te optimaliseren?

2  Op welke manier heeft dit onderzoek het spelling-
onderwijs in de groepen drie van De Achthoek en 
De Mijlpaal veranderd?

3  Behalen leerlingen in de tweede helft van groep 3 de 
leerdoelen van het spellen wanneer zij oefenen met 
de nieuwe oefenactiviteiten voor spelling?

 a.  Behaalt een, op basis van de populatie, te  
verwachten percentage leerlingen de leerdoelen 
voor spelling van eind groep 3? 

 b.  Passen de leerlingen de spellingscategorieën toe in 
eigen teksten?

2.3 Kwaliteit van het onderzoek
Er is gekozen voor het uitvoeren van een ontwikkel- 
onderzoek waarin de leerkrachten als gelijkwaardige 
partners participeerden. Het doel was de onderwijs-
praktijk van de leerkrachten te verbeteren door middel 
van dit gezamenlijk onderzoek. In het onderzoek is 
gekeken hoe bestaande theorie ingepast kan worden in 
de specifieke situatie van het Ontwikkelingsgericht  
Onderwijs. Het gaat om het bruikbaar maken van deze 
theorie voor de specifieke onderwijssituaties op deze 
scholen. Het einddoel van het onderzoek is kennis ge-
nereren over spellingonderwijs binnen Ontwikkelings-
gericht Onderwijs, het ontwikkelen van effectieve 
spellingoefeningen en het verbeteren van het spelling-
onderwijs op de deelnemende scholen. De kwaliteit van 
dit onderzoek kan gemeten worden aan de praktische 
bruikbaarheid van het eindproduct. 

In de onderzoeksgroep namen leerkrachten, begeleiders 
en onderzoeker deel aan een gezamenlijk leerproces.  
In de gezamenlijke bijeenkomsten wisselden het reflec-
teren op bestaande praktijk en theorie af met het ont-
wikkelen van nieuwe oefenvormen. 
Het onderzoek is een combinatie van kwalitatief en 
kwantitatief onderzoek. Enerzijds zijn kwalitatieve be-
schrijvingen gemaakt van de veranderingen in het 
onderwijs op de scholen op basis van observaties en  
interviews. Anderzijds zijn de leerresultaten van de leer-
lingen meegenomen. 

Door de korte periode van het onderzoek en het spe-
cifieke karakter van ‘het uitproberen en aanpassen’ 
tijdens deze periode kunnen op basis van deze leer- 
resultaten geen harde conclusies getrokken worden. 

2.4 Onderzoeksmethoden en dataverzameling
Voor beantwoording van de eerste onderzoeksvraag  
is literatuuronderzoek gedaan. De inzichten hiervan  
zijn op een overzichtelijke manier samengevat voor de 
leerkrachten. Op basis van deze theoretische inzichten 
analyseerden de leerkrachten de bestaande oefen- 
activiteiten. Vervolgens zijn nieuwe oefenactiviteiten 
verzameld, ontworpen, uitgeprobeerd en opnieuw  
geanalyseerd. 

Voor beantwoording van de tweede deelvraag zijn 
klasobservaties gemaakt, twee interviews gehouden en 
hebben de leerkrachten zelf een verslag gemaakt van 
het spellingonderwijs in hun groep. 

Voor de derde deelvraag, naar het effect op de leer- 
resultaten, is gebruik gemaakt van de landelijk genor-
meerde toets Cito spelling M3 en E3 (begin januari en 
eind juni).

Het uitgangspunt van het Ontwikkelingsgericht Onder-
wijs is dat het leren plaats vindt in functionele con-
texten, daarom vinden we het belangrijk te meten in 
hoeverre de leerlingen de spellingcategorieën goed toe 
weten te passen in eigen teksten. Voor de meting van de 
leerresultaten is daarom mede gebruik gemaakt van de 
eigen teksten van de leerlingen die zij zelf gedurende 
het jaar hebben gemaakt en De Schrijftaak (Pompert en 
Harskamp, 2000 GION Groningen). Er is een vergelijking 
gemaakt met de spelling van woorden in het PI-dictee 
van eind juni.

2  Onderzoeksmethoden
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“Hoe kunnen we het oefenen van spelling verbeteren?” 
vroegen de vier leerkrachten van groep 3 zich af.  
Ze waren niet tevreden met de spellingresultaten en 
wilden graag aanwijzingen krijgen om het spellingon-
derwijs te verbeteren. Bovendien vergden de zelfge-
maakte werkbladen die ze gebruikten veel voorbereiding 
en sluiten de standaard werkboeken van methodes 
meestal niet aan bij de thema’s in hun groepen. In dit 
onderzoek hebben we daarom als eerste kenmerken  
gedefinieerd van effectieve spellingdidactiek in het  
Ontwikkelingsgericht Onderwijs. 

3.1 Kenmerken effectieve spellingdidactiek
Over effectieve spellingdidactiek blijken een aantal 
praktische publicaties beschikbaar te zijn. We hebben 
dankbaar gebruik kunnen maken van Kwaliteitskaart 
Spelling Leren (Janson, 2010), Zo leer je kinderen lezen 
en spellen (Schraven, 2001) en Tips voor betere spel-
lingresultaten (Hereijgens en Van den Berg). De belang-
rijkste informatie over effectieve spellingdidactiek is op 
basis hiervan als volgt voor de leerkrachten samengevat.

Uit onderzoek blijkt dat veelvuldig lezen van een woord 
niet leidt tot een betere spelling en dat het overschrijven 
van woorden of invullen van een deel van het woord de 
minst effectieve manier van oefenen is. (Hereijgens & 
van den Berg) Maar wat werkt dan wel? Voor het 
antwoord hebben we gekeken naar wat leren spellen nu 
eigenlijk precies inhoudt. 

De definitie van spelling is dat je een woord in gedachten 
hebt of hoort van een ander en dat je de klanken vertaalt 
in letters. De kern van correct leren spellen is dat je een 
woord in gedachten heb, of hoort van een ander, en dat 
je erachter moet zien te komen hoe je die klanken ver-
taalt in letters volgens de geldende afspraken. (Janson, 

2010) Dit proces van erachter komen hoe je klanken 
vertaalt in letters wordt het spellingproces genoemd en 
verloopt langs vijf fasen.

Fase 1 Horen
Spellen begint altijd met het horen en goed uitspreken 
van het woord. Weten wat het woord betekent helpt 
hierbij enorm. Het horen, uitspreken en vervolgens het 
woord (even) kunnen vasthouden in het geheugen biedt 
de aanknopingspunten voor de volgende stappen. 

Fase 2 Onderscheiden
Na het horen komt het onderscheiden: korte woorden in 
klanken, langere woorden in klankgroepen. Ook het 
herkennen van de klankgroep met de klemtoon is van 
belang aangezien veel afspraken in het Nederlands ge-
baseerd zijn op de plaats van de klemtoon. 

Fase 3 Herkennen/identificeren
De volgende stap is het herkennen/identificeren van 
twijfelpunten of mogelijke valkuilen. Nadat je ken-
merken en mogelijke valkuilen die met een categorie 
woorden verbonden zijn duidelijk hebt is het belangrijk 
om te weten wat je moet doen om tot de goede keuze te 
komen: een regel toepassen, een patroon herkennen, 
vergelijken met andere woorden, of misschien toch even 
opzoeken.

Fase 4 Opschrijven
Dan pas volgt het opschrijven van het woord. In deze 
fase is het belangrijk om het woordbeeld in je hoofd 
voor je te zien, goed op te letten dat je alles ook zo  
opschrijft als je had bedacht en om duidelijk leesbaar te 
schrijven.

Fase 5 Controleren 
Tenslotte volgt de controle of er nu het woord staat dat 
je bedoelde. In deze fase lees je het woord nog eens 
goed na en controleer je of er nu precies staat wat je 
hebt gehoord of gedacht. 

Voor het onderwijs in spelling betekent dit dat het  
belangrijk is dat je leerlingen leert dat correct spellen 
een kwestie is van (op het gehoor!) herkennen van  
keuzemogelijkheden en vervolgens steeds de juiste 
keuze doen (Janson 2010). Dit houdt in dat auditieve  
discriminatie en auditieve analyse cruciale vaardigheden 
zijn die direct nodig zijn om woorden en zinnen goed  
op te kunnen schrijven. Ook het kunnen ordenen van 
klanken in lange, korte, tweetekenklanken en mede-
klinkers en groepen woorden in categorieën is een be-
langrijke vaardigheid. Evenals het kunnen benoemen 
van een regel of denkwijze die verbonden is aan de 
groep woorden (Schraven, 2001).

Een spellinginstructie begint daarom niet met een woord 
op het bord. Visuele aanbieding verhindert leerlingen 
immers te doorzien wat er te leren is bij spelling: na-
melijk erachter komen hoe je klanken vertaalt in letters. 
Schrijf je het woord op, dan is het antwoord al weg-
gegeven en spreek je in feite van een leesles. Je biedt 
woorden dus auditief aan en bespreekt met de leer-
lingen wat ze nu precies horen en welke kenmerken en 
mogelijke valkuilen met een categorie woorden ver-
bonden zijn. Een effectieve manier om leerlingen dui-
delijk te maken hoe dat herkennen van deze categorie 
dan gaat, is hardop denken en zo de mogelijke keuzes 
langslopen. Pas als leerlingen doorhebben waardoor dit 
type woorden anders is dan andere woorden, of anders 
is dan je misschien zou denken, kunnen zij daarmee 
gericht gaan oefenen. Het is dus belangrijk om ervoor  
te zorgen dat de leerlingen eerst het probleem (her)
kennen, voordat ze de oplossing (het spellingvoorschrift) 
aangeboden krijgen.

Het oefenen vervolgens wordt effectief wanneer je het 
aan de fasen van het leren spellen koppelt en alleen laat 
oefenen wat de leerlingen nodig hebben om zich de  
categorie eigen te maken. Gebruik hierbij coöperatieve 
oefenvormen om alle leerlingen actief te maken in de 
les, leer leerlingen die dat nodig hebben klankgebaren 
aan ter ondersteuning en laat leerlingen zinvolle ge-
heugensteuntjes bedenken. Nadat met name de eerste 
drie fasen zijn geoefend en de leerlingen zich zeker 
genoeg voelen om de categorie te herkennen, kan het 
oefenen worden gericht op verder automatiseren. Wie 
(een categorie) woorden heeft geautomatiseerd hoort 
of denkt het woord en kan het dan direct opschrijven. 
De fase van het onderscheiden en herkennen/identi-
ficeren verloopt dan automatisch (Janson 2010). 
Voor een format met instructie-aspecten zie bijlage 1.

Nadat categorieën geïsoleerd aangeboden en geoefend 
zijn, is het belangrijk dat deze regelmatig terugkomen. 
Door categorieën regelmatig te herhalen onderhoud je 
de kennis die de leerlingen opgedaan hebben en kun je 
als leerkracht signaleren waar en bij wie eventueel nog 
problemen zijn. Ook biedt dit de leerlingen de gele-
genheid om de nieuwe kennis te generaliseren en te in-
tegreren. Kunnen zij in voor hen onbekende woorden de 
categorie herkennen en de categorie herkennen tussen 
andere categorieën in? 

Voor het vervolg van het onderzoek betekent dit dat we 
het oefenen van spelling zullen koppelen aan de vijf 
fasen van het leren spellen. Voor effectief oefenen van 
spelling hebben we daarom het volgende kenmerk ge-
formuleerd:

Kenmerk 1: 
Effectief oefenen van spelling is gekoppeld aan de  
vijf fasen van leren spellen: horen, onderscheiden, 
herkennen/identificeren, opschrijven en controleren

3  Spelling binnen OGO onderwijs: effectief, functioneel en praktisch
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3.2 Kenmerken spellingonderwijs binnen OGO
Bij de verbetering van het spellingonderwijs op de deel-
nemende scholen is Ontwikkelingsgericht Onderwijs het 
uitgangspunt. In Ontwikkelingsgericht Onderwijs wordt 
gewerkt rond betekenisvolle thema’s zoals bijvoorbeeld 
de dokter, de camping en de sportwinkel of sportschool. 
Een belangrijk kenmerk van ontwikkelingsgericht  
onderwijs is dat het leren van technische vaardigheden 
functioneel is. Voor het leren spellen betekent dit 
concreet dat instructie en oefening van spelling in dienst 
staat van het zelf schrijven van teksten. Teksten die leer-
lingen bijvoorbeeld schrijven over hun ervaringen met 
het onderwerp of om informatie die ze hebben op-
gedaan vast te leggen. 

Spelling staat dus niet los van het schrijven, maar is 
steeds direct verbonden met de eigen teksten van de 
leerlingen. Een voorwaarde voor ontwikkelingsgericht 
spellingonderwijs is dan ook dat er functionele schrijf-
activiteiten plaatsvinden tijdens het thema. De leer-
kracht creëert op deze manier situaties waarin de 
leerlingen het schrijven van woorden nodig hebben. 
Wanneer er in een klas gewerkt wordt over de schoe-
nenwinkel hebben leerlingen voor het beschrijven van 
hun eigen schoenen een woord als ‘nieuw’ nodig en is 
voor hen het leren van de spellingcategorie ‘ieuw’ func-
tioneel en betekenisvol geworden.

Instructie over een spellingcategorie geef je daarom 
naar aanleiding van vragen over de schrijfwijze van een 
woord tijdens het schrijven (juf, hoe schrijf je…) of naar 
aanleiding van fouten die je signaleert in de eigen 
teksten van de leerlingen. Ook belangrijke woorden bij 
het thema waarvan je verwacht dat leerlingen ze nodig 
hebben bij het schrijven kunnen aanleiding zijn voor een 
spellinginstructie. Dat die woorden betekenis hebben 
voor de leerlingen staat hierbij voorop. Het woord leren 
ze immers schrijven omdat ze die nodig hebben in hun 
zelfgeschreven tekst. Na de instructie en oefening wordt 

dan ook zoveel mogelijk opnieuw de verbinding gezocht 
met de schrijfactiviteit. Welke spellingcategorie je aan-
biedt hangt af van de behoefte van de groep, een 
groepje leerlingen of een individu. Je houdt hierbij  
rekening met de categorieën die in dat leerjaar aan bod 
dienen te komen, maar volgt niet per definitie een van 
tevoren vastgestelde volgorde van aanbieden. 

Kenmerk 2: 
Het oefenen van spelling is functioneel en betekenisvol

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs is het daarnaast 
belangrijk dat activiteiten ruimte bieden voor een geza-
menlijk onderzoeksproces dat leidt tot een aanpak van 
een probleem. Het uitgangspunt is dat leerlingen samen 
met de leerkracht en met elkaar problemen onder-
zoeken en in dit proces hun kennis opbouwen. De leer-
kracht is binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs niet 
alleen de meerwetende partner, ook leerlingen helpen 
elkaar een stapje verder.

Dit betekent voor de instructie van een nieuwe spelling-
categorie dat, voordat de leerkracht de kenmerken van 
de categorie benoemt en de juiste aanpak voordoet, 
eerst de leerlingen de gelegenheid krijgen om in overleg 
met elkaar het spellingprobleem te onderzoeken. Wat 
denken zij dat er hand is in het woord en wat weten ze 
er misschien al van? Hierdoor betrek je leerlingen actief 
bij de activiteit, en ga je uit van de kennis en ideeën die 
zij hier zelf al over hebben. 

Ook bij het oefenen kunnen leerlingen elkaar een stap 
verder helpen. Auditieve vaardigheden oefen je vooral 
mondeling en dat kunnen leerlingen heel goed in twee-
tallen doen. Ook wanneer leerlingen aan elkaar ver-
tellen welke stappen zij genomen hebben in het 
spellingproces kunnen ze elkaar helpen door bij-
voorbeeld een spellingregel goed te verwoorden of aan 
elkaar voor te doen wat ze precies gedaan hebben om 

tot een keuze voor een bepaalde schrijfwijze te komen. 
Om overleg en samenwerking te organiseren en te struc-
tureren kun je gebruik maken van coöperatieve werk-
vormen.

Kenmerk 3: 
Het oefenen van spelling is interactief en coöperatief

Binnen Ontwikkelingsgericht Onderwijs is het bovendien 
belangrijk dat activiteiten ruimte bieden voor een  
kritische houding en reflectie op het eigen leerproces. 
Om te kunnen reflecteren op je eigen leerproces is het 
belangrijk om inzicht te hebben in wat je al kunt en wat 
je nog moet leren. Pas als je dit weet kun je goed bepalen 
hoe je dat gaat aanpakken en achteraf beoordelen of je 
daarin geslaagd bent. 

Dit betekent voor spelling dat het belangrijk is dat de 
leerlingen aan het eind van de instructie benoemen wat 
ze al kunnen en wat ze (nog) moeten oefenen, met 
andere woorden wat hun persoonlijke oefendoelen zijn 
om de categorie goed te leren beheersen. 
Het leerdoel kan voor alle leerlingen in de les misschien 
wel hetzelfde zijn, het goed beheersen van de categorie 
aai-ooi-oei bijvoorbeeld. Wat leerlingen daarbinnen 
lastig vinden (het goed horen of uitspreken van dit type 
woorden, het onderscheiden van de klanken of klank-
groepen of het herkennen van de moeilijkheid in dit 
soort woorden) kan verschillen. Ook is het belangrijk dat 
leerlingen weten hoe ze de vaardigheden die ze lastig 
vinden kunnen oefenen en wie ze daarbij kan helpen.

Bij het oefenen van spelling kun je een kritische houding 
en reflectie bevorderen door directe feedback te orga-
niseren. Dit kun je bijvoorbeeld doen door vlak vóór het 
opschrijven het woord te ‘flitsen’ zodat leerlingen 
kunnen controleren of ze de juiste keuze gemaakt 
hebben. Of door het samen kritisch nakijken van het 
woord nadat dit woord is opgeschreven. Dit is tevens 

een goed middel om zicht te houden op de voortgang 
van je oefendoelen, bijvoorbeeld doordat leerlingen 
met elkaar bespreken wat al goed gaat en wat ze nog 
lastig vinden. De eerder genoemde coöperatieve werk-
vormen zijn hier geschikt voor.

Kenmerk 4: 
De oefenactiviteit nodigt uit tot feedback en reflectie

3.3 Praktische kenmerken
De leerkrachten hadden naast didactische eisen ook een 
aantal praktische eisen. Ze zijn nu veel tijd kwijt met het 
maken van werkbladen voor spelling. Met de woorden 
bij het thema maken ze namelijk regelmatig zelf werk-
bladen met oefeningen die ze voor de leerlingen ko-
piëren. Ze wilden graag dat de oefeningen voor spelling 
weinig voorbereiding zouden vergen. 

Kenmerk 5:
De voorbereiding van een oefenactiviteit vergt weinig 
tijd

Daarnaast leek het de leerkrachten handig als de oefen-
activiteiten duidelijk op papier staan. Bij de meeste 
werkbladen ontbreekt nu een beschrijving waardoor 
niet altijd duidelijk is wat precies de bedoeling is en hoe 
je de activiteit kunt uitvoeren. Ze wilden graag dat de 
oefenactiviteiten beter inzichtelijk zijn waardoor het on-
derwijs in spelling minder leerkrachtafhankelijk en beter 
overdraagbaar wordt.

Kenmerk 6:
De oefenactiviteit is duidelijk beschreven zodat ze ook 
voor andere (nieuwe) leerkrachten handig bruikbaar is
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3.4 Criterialijst voor spellingoefeningen
Voor het beoordelen van de spellingoefeningen zijn 
zowel de didactische als praktische eisen samengevat in 
een praktische criterialijst. Goede oefenactiviteiten van 
spelling dienen te voldoen aan de hieronder beschreven 
criteria.

Effectief – De oefenactiviteit sluit aan bij wat leerlingen 

nodig hebben om te oefenen: het horen en nazeggen 

van woorden, het auditief onderscheiden van fonemen 

en klankgroepen, het herkennen/identificeren van het 

spellingprobleem en het actief zelf schrijven van hele 

woorden

Functioneel en betekenisvol – De oefenactiviteit sluit 

aan bij het type woorden dat leerlingen nodig hebben 

om te oefenen. Dit betekent dat de oefenwoorden nog 

ingevuld moeten kunnen worden. Dit maakt tevens 

niveaudifferentiatie mogelijk door het kiezen van 

eenvoudige en lastigere woorden. De oefenactiviteit 

dient toepasbaar te zijn binnen ieder thema

Coöperatief en interactief – De oefenactiviteit is 

coöperatief: leerlingen kunnen de oefenactiviteit 

zelfstandig uitvoeren in tweetallen en/of kleine groepjes

Reflectie en feedback – De oefenactiviteit nodigt uit 

tot het controleren en verbeteren van eigen werk en  

reflectie

Efficiënt – De voorbereiding van de oefenactiviteit bij 

een nieuw thema vergt weinig tijd

Overdraagbaar – De oefenactiviteit dient duidelijk 

beschreven te zijn zodat ze ook voor andere (nieuwe) 

leerkrachten handig bruikbaar is

3.5 Beeld van effectief OGO-spellingonderwijs
Wat betekent de informatie die we opgedaan hebben 
voor het onderwijs in spelling in de praktijk? We wilden 
graag voor onszelf een scherp beeld vormen hoe de spel-
lingactiviteiten, de rol van de leerkracht en de leerling 
en de leeromgeving eruit zien binnen Ontwikkelings-
gericht Onderwijs. Zo verkregen wij een gezamenlijk 
denkkader wat ons leidde in de voortgang van het on-
derzoek. Met behulp van de inzichten van effectieve  
spellingdidactiek en belangrijke kenmerken van Ontwik-
kelingsgericht Onderwijs hebben we daarom een geza-
menlijk beeld gecreëerd van effectief ontwikkelings-
gericht spellingonderwijs. Inzichten uit verschillende 
publicaties (Hereijgens & Van den Berg, Oepkes 2006, 
Pompert 2008, Koster 2007, Leavers, Schraven, 2001) zijn 
hierin verwerkt. 

De activiteiten

•  Instructie en oefening voor spelling is verbonden aan 

problemen die leerlingen (kunnen gaan) ervaren bij het 

zelf schrijven van eigen teksten

•  In de instructie is ruimte om het probleem en de aanpak 

daarvan te onderzoeken

 - er is interactie over het probleem

 -  leerlingen leveren een actieve bijdrage en inbreng voor 

de oplossing en aanpak

•  Oefenactiviteiten zijn effectief: leiden tot een oplossing 

voor het probleem

 - sluiten aan bij instructie

 -  zijn gericht op het actief produceren van hele woorden

 - vragen om een actieve bijdrage van de leerlingen

 -  zijn op eigen niveau te maken door de hele groep, een 

klein groepje of zelfstandig

 - houden verband met toepassing in eigen teksten

•  De activiteit biedt ruimte voor een kritische houding en 

reflectie t.a.v. het eigen leerproces

 -  bieden de mogelijkheid tot controleren en  

verbeteren van eigen werk

 -  bieden de mogelijkheid tot bespreken en reviseren van 

eigen werk in tweetallen, kleine groepjes of de hele 

groep

 -  bieden de mogelijkheid om voorbeelden te kiezen en te 

laten zien waarbij spellingvoortgang te zien is

De leerkracht

• Signaleert en benoemt problemen

 -  weet welke spellingcategorieën en aanpakken de 

leerlingen dat leerjaar moeten leren

 -  bekijkt eigen teksten van de leerlingen om spelling- 

problemen te signaleren

 -  bespreekt na het schrijven de eigen teksten met de 

leerlingen op spellingproblemen

•  Begeleidt het onderzoekend proces dat leidt tot de 

oplossing voor het probleem

 -  geeft een effectieve en interactieve instructie

 -  bespreekt de stappen in het spellingproces met de 

leerlingen

 -  biedt meerdere strategieën aan

 -  herhaalt regelmatig eerder behandelde spelling- 

categorieën

 -  gebruikt dezelfde spellingregels door de hele school

 -  biedt geheugensteuntjes aan bij de spellingregels

 - laat leerlingen oefenen wat ze nodig hebben 

 - geeft zwakke spellers meer instructie- en oefentijd 

• Begeleidt de reflectie op het eigen leerproces

 - organiseert onderlinge feedback

 -  laat opgeschreven woorden direct nakijken en lezen

 -  besteedt aandacht aan het reviseren van teksten op 

spelling 

 -  geeft het goede voorbeeld en raadpleegt zelf hardop 

een woordenboek bij twijfel aan de schrijfwijze van een 

woord

 - houdt eigen spellingvaardigheid op peil

 -  bekijkt na elke toetsafname de toetsresultaten van 

individuele leerlingen en van de groep

 - geeft zwakke spellers een opzoekboekje

 -  laat zwakke spellers werken met de spellingcontrole van 

Word of met programma’s als Sprint Plus en Kurzweil

Effectief OGO-spellingonderwijs in beeld
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De leerlingen

• Herkennen en benoemen problemen

 -  komen in gesprek met de leerkracht en elkaar tot het 

signaleren en benoemen van spellingproblemen

 -  komen in gesprek met de leerkracht en elkaar tot het 

bepalen van persoonlijke oefendoelen op het gebied 

van spelling

•  Onderzoeken oplossingen en aanpakken voor het 

probleem

 -  bepalen welke aanpak/strategie ze kiezen om een 

spellingprobleem op te lossen

• Tonen tijdens het werken signalen van betrokkenheid

 - zijn langdurig geconcentreerd

 - werken met inspanning

 - werken nauwkeurig

 - gaan direct aan de slag

 -  tonen creativiteit: leggen verbanden,  

zoeken nieuwe toepassingssituaties,  

stellen vragen, geven opmerkingen

 - zijn trots en voldaan 

• Reflecteren op hun eigen leerproces

 -  kijken kritisch naar hun eigen werk, alleen, samen met 

een maatje of de leerkracht en maken hierbij gebruik 

van controlemiddelen

 -  geven elkaar suggesties de spellingprincipes in het 

vervolg beter toe te passen

 -  selecteren voorbeelden waarin ze geleerde spelling- 

categorieën goed toegepast hebben

De leeromgeving

•  Eigen schrijfproducten van de leerlingen hangen 

zichtbaar in de klas

•  Signaalwoorden met spellingregels en geheugen-

steuntjes hangen zichtbaar in de klas

• Oplossingsstrategieën zijn zichtbaar in de klas

•  Er zijn voldoende controlemiddelen zoals woorden-

boeken, spellingspiekschrift e.d. in de klas, woordvelden, 

woordkaarten, teksten, thematische boeken

Een enorme stapel met werkbladen met spellingactivi-
teiten verzamelden de leerkrachten van de twee scholen. 
Sommige werkbladen waren nieuw voor de leerkrachten 
van de andere school, andere kwamen hen bekend voor. 
Terwijl zij deze stapel bekeken vroegen ze zich af of ze 
met deze oefeningen wel ‘alles’ oefenden. De inzichten 
uit het vorige hoofdstuk werden daarom gebruikt om 
het bestaande oefenaanbod te analyseren. 
 
4.1 De bestaande oefenactiviteiten
De leerkrachten hebben voor de start van het onderzoek 
met elkaar alle activiteiten verzameld die zij gebruikten 
voor het oefenen van taal. Beide scholen bleken te be-
schikken over een groot aantal werkbladen. Uit deze 
vuistdikke stapel met papier zijn als eerste de werk-
bladen geselecteerd die de leerkrachten gebruikten om 
spelling te oefenen. Sommige werkbladen zijn open van 
karakter. Ze zijn te maken naar aanleiding ven een 
woordpakket dat in die periode met de groep is samen-
gesteld en de leerlingen hebben ruimte voor een eigen 
inbreng. Type oefeningen die de leerlingen hiermee bij-
voorbeeld kunnen doen zijn rijmwoorden bedenken met 
dezelfde klank of spellingscategorie en daar een te-
kening bij maken of woorden van het woordpakket 
overschrijven of nastempelen.

Teken en schrijf een woord met eer.

Opdracht:

1   stempel / schrijf  woorden van de wisselrij

rijm-rij

Andere werkbladen zijn meer gesloten van karakter.  
De woorden waarmee de leerlingen oefenen zijn van te 
voren al ingevuld en er wordt geen inbreng van de leer-
lingen gevraagd. Type oefeningen die de leerlingen met 
deze werkbladen kunnen doen zijn bijvoorbeeld: letters 
invullen op de juiste plaats, woorden losmaken en woor-
den waarbij letters door elkaar gehusseld zijn in de 
goede volgorde plaatsen.

Alle klinkers (a, e, i, o, u) zijn opgegeten.
Weet jij wat er moet staan?
Schrijf de woorden dan goed op in 
schrijfletters!

d schn

ht schrft

d schrm

d schr

k schts

ht schm

ht schrm

d sprt-schl

k scht

ht schrt

4  Analyse en aanpassing oefenactiviteiten
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Oefenblad: 13. woordrij sch (leerjaar 3)   van

schijf schiet sportschool schoen schaats
schrift schuim schram scheen scherm
schuur scheut schort 

 Maak de woorden los.
schaatsschramscheenscheutschuimschermschoenschijf

 Husselwoorden. Welke woorden staan hier?

fchijs   hoscen
srchtfi   acshrm
rchsot   cuhest

visbos
vis bos

otsr
rots

4.2 Analyse van de oefenactiviteiten
Eén van de eerste bijeenkomsten van de onderzoeks-
groep was ingepland om het bestaande oefenaanbod te 
analyseren. Iedereen van de onderzoeksgroep kreeg een 
map met daarin achtergrondinformatie over het onder-
zoek, over de plaats van spelling binnen Ontwikkelings-
gericht Onderwijs en de meest recente inzichten over 
effectieve spellingdidactiek. Gezamenlijk is deze infor-
matie bekeken en besproken. Tijdens deze bijeenkomst 
heeft de inhoudelijk begeleider een toelichting gegeven 
op de deelvaardigheden die van belang zijn bij het leren 
spellen en de belangrijke kenmerken van ontwikkelings-
gericht spellingonderwijs. Bij het bespreken van de 
criteria voor spellingactiviteiten is gezamenlijk gekeken 
of de lijst alle belangrijke kenmerken en wensen bevatte.

Bij het oefenen van spelling zijn vijf deelvaardigheden te 
onderscheiden: horen, onderscheiden, herkennen/iden-
tificeren, opschrijven en controleren. Om te zien welke 
deelvaardigheden geoefend werden met de bestaande 
oefeningen is het schema hiernaast gebruikt. 

 

 

   

Oefenactiviteiten  
voor spelling

Groep Tweetal Zelfstandig

1. Horen

2. Onderscheiden

3. Herkennen

4. Opschrijven

5. Controleren

In dit schema staan aan de linkerkant onder elkaar de 
verschillende deelvaardigheden van het spellen en boven 
aan horizontaal de groeperingsvormen. 

De leerkrachten kregen vervolgens de opdracht te on-
derzoeken welke deelvaardigheden met de werkbladen 
geoefend werden. Dit hebben ze gedaan door per 
werkblad de plaats in het schema te bepalen. De leer-
krachten gingen eerst individueel aan de slag. Ze pakten 
steeds een activiteit van de stapel en bepaalden de 
plaats van de activiteit in het schema. Vervolgens 
ontstond onderlinge discussie omdat het niet overal 
klopte. Door de beschrijvingen van de deelvaardigheden 
erbij te pakken en te lezen konden de juiste plekken be-
oordeeld worden. 

Groot was de verbazing van de leerkrachten toen bleek 
dat de oefenactiviteiten allemaal in het vakje ‘zelfstandig 
opschrijven’ neergelegd konden worden. De leerlingen 

bleken met deze werkbladen dus maar een beperkt 
aantal vaardigheden voor spelling te oefenen. Ze oefen-
den slechts het opschrijven van woorden. De oefeningen 
bleken dus niet te voldoen aan de kenmerken van  
effectieve spellingdidactiek.

De leerkrachten zagen ook dat de oefeningen enkele 
kenmerken van Ontwikkelingsgericht Onderwijs misten. 
Zo blijken de leerlingen bij alle oefeningen pas aan het 
eind feedback te krijgen door het nakijken door de leer-
kracht. Zoals ook uit de voorbeelden blijkt, bestonden 
de meeste activiteiten uit een werkblad waarop leer-
lingen woorden moesten invullen. Het zijn geen oefe-
ningen waarbij leerlingen uitgenodigd worden om hun 
denkproces hardop te verwoorden, samen te leren en 
elkaar een stap verder te helpen.

De oefeningen waren bovendien niet erg praktisch. Bij 
de werkbladen ontbrak bijvoorbeeld een beschrijving 
waardoor voor de andere leerkrachten de bedoeling van 
een activiteit niet altijd duidelijk was. Ook waren 
sommige oefeningen toch niet inzetbaar binnen elk 
thema doordat de oefenwoorden al vast lagen. 

Uit deze analyse bleek dat het huidige oefenaanbod niet 
voldeed aan de kenmerken van effectief ontwikkelings-
gericht spellingonderwijs. De onderzoeksgroep trok 
hieruit de conclusie dat niet alleen beschrijvingen nodig 
zijn van het oefenmateriaal dat al verzameld is, maar dat 
vooral aanpassingen en andere oefenactiviteiten nodig 
zijn waarmee leerlingen de verschillende vaardigheden 
kunnen oefenen. De leerkrachten hebben zich daarom 
als doel gesteld het oefenaanbod van spelling te ver-
beteren door nieuwe, betere oefeningen te verzamelen 
en te ontwikkelen. 

Na deze analyse waren de leerkrachten benieuwd hoe 
die andere deelvaardigheden geoefend zouden kunnen 
worden. De bijeenkomst werd daarom afgesloten met 

twee auditieve spellingoefeningen ‘Flitsdictee’ en 
‘Klanken sorteren’ (zie de oefenactiviteiten in deel B). 
De inhoudelijk begeleiders hadden voor deze oefe-
ningen een format ontwikkeld waarop de oefening in 
stappen beschreven werd. Gezamenlijk werd de be-
schrijving gevolgd en werden enkele aanpassingen 
gemaakt aan het format. Door het uitvoeren van deze 
oefeningen kregen de leerkrachten een duidelijk beeld 
van hoe nieuwe oefeningen er uit zouden kunnen zien. 
Voor de volgende bijeenkomst kregen de leerkrachten de 
opdracht zelf een oefenactiviteit te bedenken of te 
zoeken en een beschrijving te maken volgens het format.

Deze bijeenkomst bleek van cruciaal belang voor het 
vervolg van het onderzoek. Door de bestaande oefe-
ningen te verdelen over het schema met de deelvaar-
digheden werden de leerkrachten visueel geconfronteerd 
met de gebreken in het bestaande spellingonderwijs.  
 In deze bijeenkomst werd bovendien een koppeling 
gemaakt tussen de theorie van effectieve spelling- 
didactiek en het bestaande oefenaanbod.

4.3 Nieuwe oefenactiviteiten
De onderzoeksgroep heeft hard gewerkt aan het ver-
zamelen en ontwikkelen van geschikte oefenactiviteiten 
voor spelling. Bestaande oefeningen zijn aangepast en 
verbeterd. Steeds is gekeken welke deelvaardigheden er 
met een oefenactiviteit geoefend werden. Van iedere 
nieuwe oefenactiviteit werd een opdrachtkaart voor de 
leerlingen en een beschrijving voor de leerkracht gemaakt. 
Bij de meeste oefenactiviteiten maken de leerkrachten 
zelf woordkaartjes met de themawoorden. 
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De oefenactiviteiten 53

Nodig
•  Woordkaartjes met woorden van de categorie 

die je wilt laten oefenen
• Stappenplan Flitsdictee
• Dicteeblad Flitsdictee
• Pen of potlood

Inleiding
•  Zorg dat de leerlingen alle materialen voor zich 

hebben
•  Leg de woordkaartjes omgekeerd op een stapeltje
• Spreek af wie er mag beginnen

Kern
•  Leerling 1 pakt een kaartje van de stapel en zegt het 

woord
•  Leerling 2 luistert goed en hakt het woord in klanken/

klankgroepen
•  Leerling 1 geeft de ander even bedenktijd en laat dan 

het woord in een flits zien
•  Leerling 2 schrijft dan het woord op
•  Leerling 1 zegt het woord en laat het tegelijk weer zien
• Leerling 1 en 2 controleren samen of het klopt
• Wissel om

Afronding
• Bespreek de activiteit na
• Was het leuk om te doen? 
• Hoe ging het samenwerken? 
• Hoe ging het oefenen?
• Wat ging goed wat vond je lastig?

Vaardigheid
• Herkennen

Werkvorm
• Tweetal-coach 

Aandachtspunten
•  Oefen de activiteit samen met de leerlingen voor ze 

hem zelfstandig doen. Hoe flits je een woord? 
Hoeveel bedenktijd geef je een ander? 

Variaties
•  Voeg woorden van dezelfde categorie woorden met 

een hogere moeilijkheidsgraad toe
•  Voeg woorden met instinkers toe
•  Laat woorden van verschillende categorieën die aan 

bod zijn geweest oefenen
•  Wanneer leerlingen de stof goed beheersen kun je 

het flitsen eruit laten en er een duo-dictee van maken 

1  Flitsdictee

Nadat een spellingcategorie aangeboden is kunnen leerlingen samen gaan oefenen door elkaar een dictee te geven. 
Door vóór het opschrijven het woord kort te flitsen krijgen leerlingen de gelegenheid om te controleren of ze de juiste 
keuzes gemaakt hebben. 
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Beschrijving van de activiteit Flitsdictee voor de leerkracht

54 Spel bewust!

1  Flitsdictee • Stappenplan

Nodig
• Woordkaartjes 
• Pen
• Dicteeblad

 

 

Pak een woordkaart Pak een pen

Zeg het woord Luister naar het woord

Wacht Hak het woord

Wacht Hoe schrijf ik het?

Flits het woord Kijk naar het woord

Wacht Schrijf het woord op

Laat het woord zien Kijk naar het woord

Klopt het? Zet een krul of verbeter

Wissel om Wissel om
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Stappenplan van de activiteit Flitsdictee voor de leerlingen

De oefenactiviteiten 55

1  Flitsdictee • Dicteeblad 

Naam:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 
Hoe vond je het om te doen?

Hoe ging het samenwerken?

Hoe ging het dictee?
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Dicteeblad bij het Flitsdictee voor de leerlingen

 

Woordkaartjes bij het thema ‘De Gruffalo’

De nieuwe activiteiten werden door de leerkrachten met 
hun leerlingen uitgeprobeerd. In de gezamenlijke bijeen-
komsten werden de ervaringen met de nieuwe activi-
teiten uitgewisseld. Zo werden de opdrachtkaarten met 
de beschrijving van de activiteit voor de leerlingen steeds 
duidelijker. Na uitleg bleken de leerlingen de symbolen 
van de opdrachtkaarten goed te begrijpen. Gezamenlijk 
werden ook variaties op de oefenactiviteiten bedacht. 
Discussie ontstond tijdens deze bijeenkomsten tussen de 
leerkrachten over het aanleren van bepaalde spelling-
categorieën. Zo is een punt van discussie of het nodig is 
om alle leerlingen de ‘kleefletters’ aan te bieden. 
Kleefletters komen voor bij woorden als ‘melk’ en ‘park’ 
wanneer deze woorden uitgesproken worden als ‘melluk’ 
en ‘parruk’. Voor leerlingen die deze woorden uit-
spreken als park en melk leek het een deel van de leer-
krachten niet nodig deze spellingcategorie aan bieden. 
“Je creëert zo een spellingprobleem” zeiden zij. 

Een soortgelijke discussie ontstond er over het aanleren 
van de ‘s’ en de ‘z’. Aangezien in Amsterdam veel mensen 
woorden als zon en zee uitspreken als ‘son’ en ‘see’, kun 
je deze spellingcategorieën beter aanbieden als ‘weet-
woord’ dan als ‘luisterwoord’. De leerlingen moeten dan 
leren dat ze deze woorden zo schrijven. De spellingcate-
gorieën s/z en f/v kunnen dus goed geoefend worden 
met de oefening ‘Weet ik het al’.

In totaal zijn tien oefenactiviteiten door de onder-
zoeksgroep ontwikkeld of geschikt gemaakt voor ont-
wikkelingsgericht spellingonderwijs in groep 3. Twee 
oefenactiviteiten uit deze uitgave zijn ontwikkeld door 
een leerkracht van groep vijf van De Willibrord (ASKO 
Opleidingsschool). Deze activiteiten bleken met kleine 
aanpassingen ook geschikt te zijn voor het oefenen in 
groep 3. 

Als laatste is gekeken of de beschrijvingen van de oefen-
activiteiten ook duidelijk zijn voor andere leerkrachten. 

De leerkrachten van groep 3 van De Archipel (ASKO  
Opleidingsschool) hebben een bijdrage geleverd aan dit 
onderzoek door de beschrijvingen van de leerkrachten 
te lezen en uit te proberen in de groep. Ook op De Pool 
(ASKO Opleidingsschool) zijn een aantal oefenactivi-
teiten uitgeprobeerd. Op De Archipel zijn ook een aantal 
oefeningen uitgeprobeerd met zwakke leerlingen in 
groep 4. Wij danken hen hiervoor!

de tulp de worm

de melk de vlerk

de hark de verf

sterk scherp

de valk twaalf

de helft de korf

zorg de golf
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“Hoe doen jullie dat dan?” was een vraag die tijdens de 
gezamenlijke momenten vaak gesteld werd door de 
leerkrachten. Door de samenwerking van twee scholen 
konden de leerkrachten zich verrijken met de ervaringen 
van andere leerkrachten die op soortgelijke wijze 
werkten in hun groepen. Met deze beschrijving van het 
spellingonderwijs op De Achthoek kunnen ook andere 
leerkrachten zich laten inspireren. Het geeft een beeld 
van het effect van dit onderzoek op de praktijk van het 
spellingonderwijs in de groepen 3 op De Achthoek. 

5.1 Achtergrond 
De Achthoek is een grote school met 800 leerlingen in 
stadsdeel Zeeburg in Amsterdam. De leerlingen zijn 
verdeeld over twee locaties. Op beide locaties bevinden 
zich twee groepen 3. In dit onderzoek participeerden 
van beide locaties één leerkracht. 

De leerlingen van De Achthoek komen grotendeels uit 
autochtone, hoogopgeleide gezinnen. De leerkrachten 
omschrijven de ouders als ambitieus, creatief en intel-
ligent. Zo zitten er in de deelnemende klassen een aantal 
leerlingen met ouders met een topbaan, zoals direc-
teuren bij grote organisaties. De leerlingen krijgen over 
het algemeen van huis uit veel mee en komen regelmatig 
in musea.

Sinds de oprichting in 1990 werkt De Achthoek vanuit de 
principes van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. Tot 
drie jaar geleden werd in groep 3 gewerkt met de 
methode ‘Leeslijn’. Onder begeleiding van de OGO-coör-
dinator is toen het taalonderwijs in deze groepen  
vernieuwd. 
Nu is het taalonderwijs beter verbonden met het  
thematisch aanbod in de klas en wordt er minder gebruik 
gemaakt van de methode.

Beide leerkrachten van De Achthoek hebben ruime  
ervaring in het Ontwikkelingsgericht Onderwijs. De ene 
leerkracht werkt nu voor het tweede jaar in groep 3. 
Hiervoor werkte zij in de bovenbouw van een andere 
ontwikkelingsgerichte school. De andere leerkracht 
werkt ruim zestien jaar in het onderwijs waarvan nu 
voor het zesde jaar in groep 3. De motivatie om deel te 
nemen aan dit onderzoek was met name de behoefte 
om efficiënter te kunnen werken. De voorbereiding van 
spelling vergde steeds veel tijd. Daarnaast leek het de 
leerkrachten handig voor nieuwe leerkrachten als er dui-
delijk op papier staat hoe het spellingonderwijs vorm-
gegeven wordt. De leerkrachten gaven aan ook behoefte 
te hebben aan meer achtergrondinformatie over het 
leren spellen. Ook het uitwisselen van ervaringen met de 
andere leerkrachten was een belangrijke motivatie om 
deel te nemen aan het onderzoek. 

Kenmerkend voor het taalonderwijs op De Achthoek 
vinden de leerkrachten dat de leerlingen vanaf het begin 
veel met eigen teksten bezig zijn. De leerlingen kunnen 
allerlei soorten boeken ontdekken en hun eigen erva-
ringen vastleggen. Het leesonderwijs start bij de mo-
tivatie van de leerlingen, en niet vanuit het leesniveau. 
De leerkrachten merken dat de leesmotivatie van de 
leerlingen hoog is, ook bij de jongens. Belangrijk vinden 
de leerkrachten het brede boekenaanbod in de klas van 
zowel fictieve als informatieve boeken. De leerlingen 
lezen heel graag en zijn ontzettend nieuwsgierig als er 
weer nieuwe boeken in de klas zijn. 

Het taalaanbod in groep 3 start vanuit thema’s waardoor 
er veel samenhang is in de activiteiten. De leerkrachten 
typeren het taalaanbod als ‘breed’: er zijn veel ver-
schillende soorten boeken in de klas bij ieder thema,  
er wordt veel voorgelezen, leerlingen nemen informatie 

mee van huis en beginnen direct met het schrijven van 
korte kleine teksten. Door hun ervaringen met taal in 
groep 1/2 komen de leerlingen al met veel letterkennis 
binnen.

De leerkrachten merken op dat hun eigen werk door dit 
onderwijs nooit saai is. “Ik heb het heel erg nodig, 
anders zou ik het saai vinden”, vertelt één van hen. 
Als nadeel noemen ze dat het erg veel werk is. De leer-
krachten genieten ervan dat ze op deze manier de taal-
uitingen van leerlingen serieus kunnen nemen. “En je 
ziet dat het werkt. De kinderen gaan met plezier naar 
school”. Het taalaanbod is goed aan te passen aan het 
niveau van de leerlingen. Hierdoor kunnen alle leer-
lingen deelnemen aan de activiteiten zonder gefrus-
treerd te raken en dat zorgt voor een goede leermotivatie 
en werkhouding, vertellen de leerkrachten.

5.2 Organisatie van de lesstof
Op De Achthoek wordt gebruik gemaakt van een map 
met een leerstofoverzicht die gebaseerd is op de Leeslijn. 
In deze map staat per letter en later per spellingca-
tegorie aanwijzingen voor instructie, het bijbehorende 
gebaar, suggesties voor klankspelletjes en de instructie 
van de schrijfletter. Er is hiervoor gebruik gemaakt van 
De Leeslijn, Klank van de Dag, Klankgebaren, Woord-
bouw Nieuw en Handschrift.

In de groepen 3 wordt negen keer in de week gewerkt 
aan taalactiviteiten. Spelling staat twee á drie keer per 
week op het rooster. De leerlingen doen de tijdens dit 
onderzoek ontwikkelde oefeningen één of twee keer in 
de week. Daarnaast werken ze ook nog één keer in hun 
‘woordbouw’-schrift behorende bij de spellingmethode 
Woordbouw Nieuw. 

De introductie van een nieuwe spellingcategorie sluit 
altijd aan bij het thema. De leerkrachten bedenken in 
hun voorbereiding welke spellingcategorie aansluit bij 

een belangrijk themawoord. Dit betekenisvolle thema-
woord wordt het signaalwoord waarmee een spelling-
categorie geïntroduceerd wordt. Zo kwamen leerlingen 
bij het thema schoenen combinaties tegen als mooie 
schoenen, nieuwe schoenen en saaie schoenen. De leer-
kracht koos toen de spellingcategorieën ‘ooi’ ‘aai’ en 
‘ieuw’ om te oefenen. Door de instructie te verbinden 
aan betekenisvolle woorden bij het thema willen de 
leerkrachten de vaak abstracte spellingregels zinvol 
maken voor de leerlingen want de leerlingen kunnen de 
woorden immers goed gebruiken in hun eigen teksten.

5  Een kijkje in de keuken van De Achthoek
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Dit jaar zijn in groep 3A van De Achthoek de volgende spellingcategorieën bij de thema’s aan de orde 
gekomen:

De spellingcategorie komt dus vaak uit een tekst die de 
leerlingen lezen of schrijven of het is een woord dat ge-
bruikt wordt in een gesprek. Zo is er altijd een concreet 
aanknopingspunt van waaruit de leerkracht start. Ver-
volgens verzamelt ze met de leerlingen soortgelijke 
woorden. Dit stimuleert de leerlingen om de spelling-
categorie te herkennen in andere woorden. De woorden 
worden op een lijst genoteerd. De leerlingen mogen 
soortgelijke woorden die ze gedurende het thema tegen-
komen toevoegen aan de lijst. Zo ontstaat een steeds 
langere lijst met woorden die leerlingen zelf ingebracht 
hebben. Van alle spellingcategorieën komen er (zelfge-
maakte) posters in de klas te hangen. 

5.3 Organisatie van het onderwijs
De leerkrachten vinden het belangrijk dat de leerlingen 
zo zelfstandig mogelijk met de activiteiten aan het werk 

kunnen. Ze zorgen er daaarom voor dat de leerlingen de
materialen die ze nodig hebben zelf kunnen pakken.  
De materialen zoals opdrachtkaarten en woordkaartjes 
worden duidelijk gelabeld in mapjes of enveloppen die 
klaargelegd worden als de leerlingen ermee aan de gang 
gaan of die klaarstaan in stapelbakjes in de kast. Van  
alle oefenactiviteiten zijn meerdere mapjes zodat ver-
schillende groepjes leerlingen ermee aan de slag kunnen. 
Ook vinden de leerkrachten het belangrijk dat leerlingen 
zelf kunnen beslissen welke activiteit ze nodig hebben 
om te oefenen of op dat moment graag willen doen. Op 
een kiesbord waarop de oefenactiviteiten met de naam 
en een foto staan kunnen de leerlingen aangeven welke 
oefenactiviteit ze gaan doen. Op dit kiesbord kan de 
leerkracht ook aangeven met welke leerlingen zij oefen-
activiteiten samen wil ondernemen.

sch – hoor je aan het begin | sg | dan schrijf je sch

Signaalwoord: schoen (thema: schoenwinkel)

eer – hoor je | ir | dan schrijf je eer

Fopletter r. Als je de r hoort achter de i,  
dan schrijf je eer. 

Signaalwoord: leer (thema: schoenwinkel)

ooi – hoor je | ooj | dan schrijf je ooi

Aan het eind van een woord schrijf je nooit een j. 

Signaalwoord: mooi (thema: schoenwinkel)

eur – hoor je | ur | dan schrijf je eur

Fopletter r.  

Signaalwoord: geur (thema: equatilox – wat zou 
‘equaptilox’ kunnen betekenen. Welke geur hoort 
er bij ‘equaptilox’?)

ng – hoor je | ng | dan schrijf je ng

Signaalwoord: ring (thema: equaptilox – de nieuwe 
planeet)

s/z – hoor je het | sissen | of hoor je het | zoemen | 
(met een kleine brom erbij)

Signaalwoord: zon en ster ‘de zon is een ster’.
(thema: equaptilox – de nieuwe planeet)

eeuw – hoor je | eew | dan schrijf je eeuw

Hoor je eeuw, dan moet je niet de u vergeten. 

Signaalwoord: leeuw (De juf was op vakantie in 
Afrika. Daar wonen leeuwen. Dat sprak tot de 
verbeelding)

nk – hoor je | ngk | dan schrijf je nk

Signaalwoord: bank (minithema: de sponsorloop)

oor – hoor je | or | dan schrijf je oor

Fopletter r. 

Signaalwoord: oor ‘wat hoor je met je oor?’
(n.a.v. oefenen met spellingcategorieën)

oei – hoor je | oej | dan schrijf je oei

Hoor je aan het eind een j dan schrijf je een i.  
Dat doe je alleen na de oo en de oe.

Signaalwoord: foei

aai – hoor je | aaj | dan schrijf je aai

Hoor je aan het eind een j dan schrijf je een i.  
Dat doe je alleen na de oo, de oe en de aa.

Signaalwoord: zwaai (Aan het einde van het 
schooljaar zwaaien we elkaar uit)

Signaalwooden bij het thema op De Achthoek (Foto: Marijn Tanis)
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Het kiesbord van De Achthoek (Foto: Patty Roos)

De organisatie van de oefenactiviteiten op De Achthoek  
(Foto: Marijn Tanis)

5.4 Instructie: Eerst denken, dan doen!
De theorie over effectieve spellingdidactiek was nieuw 
voor de leerkrachten van De Achthoek. De leerkrachten 
vertellen dat ze nu inzien dat ze eerder de woorden te 
snel op lieten schrijven. Ze besteden nu veel meer tijd 
aan het auditieve denkproces. Zo vragen ze de leer-
lingen altijd eerst ‘Wat hoor je?’ en geven ze de leer-
lingen vervolgens rustig de tijd om na te denken over 
welke spellingproblemen er in een woord zitten. De 
leerkracht vertelt dat ze wil dat er bij de leerlingen ‘de 
alarmbellen’ gaan rinkelen als ze een woord horen. De 
leerlingen moeten alert blijven op problemen bij het 
schrijven. 

Instructie in de kleine kring op De Achthoek (Foto: Marijn Tanis)

De belangrijkste inbreng van de leerkracht is dus dat zij 
de leerlingen steeds stimuleert eerst te denken en dan 
pas te doen. Ze probeert die stap voor de leerlingen 
bewust te vertragen. De leerkrachten merken dat de 
leerlingen heel erg productgericht zijn en dat het ze 
moeite kost om stil te staan en dan pas te doen. De leer-
krachten zien het als hun taak om de leerlingen te sti-
muleren die denkstap te nemen. Nu wordt een woord 
pas later opgeschreven. Eerst denken, dan pas schrijven. 

Soms hebben leerlingen bij die stap de leerkracht nodig. 
Wanneer de leerkrachten een leerlingen begeleiden bij 
het schrijven van een eigen tekst laten ze de leerling het 
verhaal eerst vertellen: “Zeg het maar tegen mij, dan 
kom je op veel logischere zinnen”. En ook: “leg je potlood 
maar neer, eerst gaan we bakkeleien dan pas schrijven”. 
De leerkracht laat de leerling de woorden dan eerst 
hakken. “Terwijl we het hakken, noem maar op waar 
kun je de mist in gaan?” Bij sommige woorden zijn dat 
veel dingen. Het woord duif bijvoorbeeld. De d kun je 
omdraaien. En welke letter komt er eerst in de ‘ui’? En 
welke f heb je aan het eind? Door erover te praten, 
worden hier nog nauwelijks fouten in gemaakt. 

Het ‘Vijfwoordendictee’ werkt heel goed, vinden beide 
leerkrachten. Ze doen dit één keer in de week met de 
leerlingen. Met sommige leerlingen doen ze het wel 
vaker in een klein groepje. Eén van de leerkrachten past 
vaak connectrijtjes toe bij zwakke leerlingen omdat ze 
vindt dat dat structurerend werkt voor de leerlingen.

Als voorbeeld beschrijft één van de leerkrachten hoe zij 
een spellingcategorie heeft behandeld bij één van de 
laatste thema’s. Ze koos de spellingcategorie ‘nk’ bij het 
thema over de sponsorloop. Bij de sponsorloop zou het 
geld namelijk naar de bank gaan, dus dat werd een 
logisch aanknopingspunt. Met de leerlingen had ze ver-
volgens een gesprekje over het geld dat de leerlingen bij 
elkaar gingen lopen. Wat zou er gebeuren met het geld? 
De leerlingen wisten dat het naar de bank zou gaan. 
Samen spraken ze over waarom het geld naar de bank 
zou gaan. Zo ontstond een gesprek over de bank en was 
de volgende stap ‘hoe schrijf je bank eigenlijk?’ voor de 
leerlingen heel logisch. Eerst liet de leerkracht de leer-
lingen luisteren naar de klank die ze in het woord ‘bank’ 
horen. Ze vroeg de leerlingen vervolgens andere woorden 
te bedenken waarin ze ook die klank horen. Deze 
woorden schreven ze op het bord. Vanuit deze lijst stelt 
de leerkracht een woordpakket samen. 

Deze woorden komen op de woordkaartjes voor de oe-
feningen. Door het open karakter van de oefeningen 
kunnen leerlingen hiermee ook de categorieën herhalen 
die eerder aan de orde zijn geweest. 

5.5 Oefenen: we doen het samen!
De nieuwe oefenactiviteiten hebben de leerkrachten  
geïntroduceerd met behulp van het digitale schoolbord.  
Op dit bord werd de kaart van de oefenactiviteit getoond 
en stap voor stap besproken. Vervolgens mochten twee 
leerlingen samen (of de leerkracht met één leerling) 
voordoen hoe je de activiteit bij de kaart uitvoert. Na 
deze instructie oefenen de leerkrachten met de zwakke 
leerlingen in een klein groepje nog even samen hoe je 
de oefenactiviteit precies kunt doen. 

Introductie van een nieuwe oefenvorm in de kleine kring op  
De Achthoek (Foto: Patty Roos)
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De volgende oefenvormen worden veel gebruikt op  
De Achthoek:
• Hak een woord
• Flitsdictee
• Weet ik het al?
• Kies een woord maak een zin
• Klanken sorteren 

Kies een woord maak een zin op De Achthoek (Foto: Patty Roos) 

Hak een woord op De Achthoek (Foto: Patty Roos)

Leerlingen zijn enthousiast, vertellen de leerkrachten. 
“De kinderen zijn heel stoer: ze gaan het echt even met 
zijn tweeën regelen. Ze doen het echt samen. De leer-
lingen voelen dat de leerkracht weet dat ze het zelf-
standig kunnen, en dat geeft hen een boost. Het is een 
activiteit waardoor leerlingen voelen dat er vertrouwen 
is.”

Het oefenen gaat nu nog wisselend. Sommige leerlingen 
hebben een meerwetende partner nodig om het goed 
te kunnen doen. Deze leerlingen denken het soms te 
snel al te weten en slaan bijvoorbeeld de luisterstap 
over. Ze gaan te snel schrijven. Doordat ze te snel door 
de stappen heen gaan maken ze soms onnodig ver-
keerde beslissingen. Ook het organiseren van de oefe-
ningen (zorgen dat alle materialen er zijn) voordat ze 
starten, verdient nog aandacht. 

In beide klassen wordt, naast de nieuwe oefeningen, 
ook gebruikt gemaakt van het oefenschrift van Woord-
bouw Nieuw. Hierin maken de leerlingen eens per week 
in tweetallen een bladzijde. Spelling wordt ook ge-
oefend met het computerprogramma Ambrasoft. 

De leerlingen werken ook graag met een klikklakboekje.
Ze maken hiermee zelf woorden en schrijven deze op in 
een schrift. Ondanks dat dit een activiteit is waar de 
leerkracht weinig begeleiding bij geeft, blijft het een 
oefening die de leerlingen graag pakken. Spelling wordt 
daarnaast geoefend bij het schrijven en typen van de 
eigen teksten, bij het maken van rijtjes woorden, het 
stempelen van woorden of bij het maken van zinnen met 
magnetische letters.

Leerlingen verschillen in taakgerichtheid en de mate 
waarin ze kunnen samenwerken. Met name meisjes 
vinden het opschrijven van woorden interessant. De 
jongens hebben de voorkeur voor activiteiten waarbij 
schrijven niet noodzakelijk is. 

Klanken sorteren op De Achthoek (Foto: Patty Roos)

Zo kiezen zij de oefening ‘Hak het woord’ vaker. Dat is 
een activiteit waarbij ze echt iets kunnen doen. Ze hoeven 
dan even niet te schrijven en dat vinden ze prettig. 
Sommige leerlingen vinden ‘Kies een woord, maak een 
zin’ minder aantrekkelijk om te doen omdat ze het niet 
zo leuk vinden om zelf zinnen te bedenken en veel te 
schrijven. 

5.6 Conclusie
De grootste winst voor de leerkrachten van dit onder-
zoek is dat zij de kennis die zij hebben opgedaan over 
effectieve spellingdidactiek direct geïntegreerd hebben 
in het onderwijs in hun eigen groepen. De leerkrachten 
zijn zich nu bewuster van de belangrijke stappen bij het 
schrijven van een woord en dat gebruiken ze bij alle taal- 
activiteiten. Het samen praten over woorden is een 
groot winstpunt, vinden de leerkrachten. Dat wat één 
van hen omschrijft als het ‘boven taal hangen’. 
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Ze willen dit in de toekomst nog meer gaan doen met de 
leerlingen. 

De leerkrachten geven aan dat zij tijdens het onderzoek 
dingen geleerd hebben waardoor ze in het nieuwe 
schooljaar op een andere manier willen starten. Al vanaf 
het begin van het schooljaar willen ze de leerlingen eerst 
bewust laten luisteren naar woorden en niet te snel 
overgaan op het schrijven zelf. Ook de termen klinkers 
en medeklinkers willen ze vanaf het begin benoemen. 
Ook geven ze aan dat ze met name bij de zwakke lezers 
langer bij de korte woorden willen stilstaan aangezien 
korte woorden al veel spellingproblemen bevatten. Ze 
zien nu dat de zwakke leerlingen nog steeds veel moeite 
blijven houden met die korte woorden. Wellicht komt 
dat doordat ze te snel zijn overgegaan op lange woorden, 
denken de leerkrachten.

De leerkrachten zijn erg tevreden met de nieuwe oefen-
vormen voor spelling. Er zijn veel mogelijkheden om te 
oefenen. De oefeningen zijn duidelijk, makkelijk over te 
dragen en goed te doen. De leerkrachten zijn blij dat ze 
nu niet iedere keer meer zelf oefeningen hoeven te ver-
zinnen. Deze oefenvormen zijn bovendien goed toe te 
passen binnen de verschillende thema’s.

De leerkrachten hebben deze nieuwe vorm van spelling-
onderwijs het afgelopen half jaar uitgeprobeerd. In het 
komend schooljaar willen ze het goed gaan imple-
menteren voordat ze verder gaan met het verbeteren 
van andere deelgebieden van het taalonderwijs. Ze 
vinden het prettig dat het spellingonderwijs nu beter is 
vastgelegd en zouden het ook prettig vinden als dat ook 
lukt voor de rest van het taalonderwijs.

De leerkrachten hebben het gevoel dat het onderzoek 
invloed heeft gehad op de leerlingen. Naast de moti-
vatie die de leerlingen hebben om te werken met de op-
drachtkaarten, zien ze dat de leerlingen een groter 
spellingbewustzijn krijgen. De leerkrachten zien dat juist 
de zwakke leerlingen zich meer bewust zijn van spelling-
problemen. 

De leerkrachten stellen de leerlingen nu steeds vragen 
als: Wat hoor je en was daar nou iets mee? Nu horen 
ze dat leerlingen de spellingmoeilijkheden en -regels 
vloeiend kunnen benoemen. Hierdoor krijgen de leer-
lingen meer grip op het schrijven van teksten.

En hoe ziet het spellingonderwijs in groep 3 eruit op  
De Mijlpaal na dit onderzoek? Ook met deze beschrijving 
van het spellingonderwijs kunnen andere leerkrachten 
zich verrijken. Het geeft een beeld van het effect van dit 
onderzoek op de praktijk van het spellingonderwijs in 
de groepen 3 op De Mijlpaal. 

6.1 Achtergrond 
De Mijlpaal is een grote school in Amsterdam Sloten.  
De circa 650 leerlingen zijn verdeeld over twee locaties. 
De leerjaren zijn verdeeld over beide locaties. De vier 
groepen 3 bevinden zich in hetzelfde gebouw. Twee 
fulltime leerkrachten deden mee aan dit onderzoek.
De leerkrachten omschrijven de populatie van de school 
als een mooie mix van leerlingen van hoog- en laagop-
geleide ouders. Zo’n veertig procent van de leerlingen is 
allochtoon en zestig procent autochtoon. In iedere klas 
zitten leerlingen met verschillende etnische achter-
gronden. Volgens de leerkrachten is ongeveer dertig 
procent van de leerlingen als zwak te omschrijven. Zo’n 
twintig procent van de leerlingen heeft hoogopgeleide 
ouders, zestig procent midden en ongeveer dertig 
procent heeft een lage of geen opleiding. 

De twee leerkrachten die deelnemen aan het onderzoek 
zijn al geruime tijd werkzaam op De Mijlpaal. Voor 
beiden was het type onderwijs de reden om op deze 
school te willen werken. De grote betrokkenheid van de 
leerlingen en het werken vanuit een thema sprak hen 
erg aan. ‘Er wordt op een gestructureerde manier 
gewerkt, zonder dat het klassikaal is’. Ook vinden de 
beide leerkrachten het sterk dat zwakke lezers niet snel 
afhaken omdat ze op hun eigen niveau kunnen 
deelnemen aan het thema.

Op De Mijlpaal wordt al bijna twintig jaar het onderwijs 
vormgegeven vanuit de principes van Ontwikkelings-
gericht Onderwijs. De betrokkenheid van de leerlingen 
is het belangrijkste kenmerk. 

De leerkrachten wilden graag deelnemen aan dit on-
derzoek omdat ze zagen dat ook het spellingonderwijs 
extra aandacht nodig had. De resultaten van het spel-
lingonderwijs zijn de afgelopen jaren kritisch bekeken 
en vallen tegen. Zo hadden de leerlingen in groep 3 een 
te laag eindniveau voor spelling. Tevens vallen in groep 8 
de spellingresultaten bij de Cito eindtoets tegen. De 
leerkrachten hopen met dit onderzoek de resultaten van 
de leerlingen al vanaf groep 3 te kunnen verhogen.

Daarnaast hebben ze ook de behoefte om het spelling-
onderwijs beter vast te leggen zodat het voor nieuwe 
leerkrachten duidelijker is hoe er gewerkt wordt op de 
school. En door het verzamelen van oefenactiviteiten 
voor spelling hopen ze bij ieder thema minder tijd kwijt 
te zijn aan de voorbereiding van spellingoefeningen.

De afgelopen jaren is er op De Mijlpaal geïnvesteerd in 
het verbeteren van het leesonderwijs. De leerkrachten 
zien dat de leerlingen veel meer lezen nu. De leerlingen 
lezen nu drie kwartier tot een uur per dag stil indi-
vidueel. Hiervoor werkte de school met tutorlezen maar 
dat bleek niet zo goed te werken. Nu worden de leer-
lingen beter begeleid en haalt vijfenzeventig procent  
van de leerling het streefniveau. 

Het woordenschatonderwijs wordt ook dit jaar aan-
gepakt. Hoewel de leerkrachten bekend waren met de 
theorie, vonden ze het nog lastig om het goed uit te 
voeren. Nu wordt de theorie van het woordenschaton-
derwijs gekoppeld aan de praktijk en wordt er struc-

6  Een kijkje in de keuken van De Mijlpaal

Spellingcategorieën op De Achthoek (Foto: Marijn Tanis) 
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tureel gewerkt aan de vergroting van de woordenschat. 
Bij ieder thema kiezen de leerkrachten dertig lastige 
woorden. Bij elk thema worden de fasen van het aan-
bieden van nieuwe woorden structureel doorlopen en 
komen de dertig woorden steeds terug. Er worden 
raadsels mee gemaakt en spelletjes gedaan. De leer-
krachten vinden het fijn dat ze zien dat de leerlingen de 
woorden uit zichzelf in teksten gaan gebruiken en ook 
bij het spelen en werken in de hoeken. 

6.2 Organisatie van de lesstof
Voor het aanbieden van de woordspelling maakt De 
Mijlpaal vanaf groep 3 gebruik van de spellingregels 
zoals die aangeboden worden in de methode Taal-
journaal. Met behulp van deze spellingregels wordt het 
lesaanbod ontwikkeld. Vanaf groep 5 wordt van de 
methode Taaljournaal het spellinggedeelte volledig 
gevolgd.

Bij spelling wordt uitgegaan van auditieve analyse. De 
klanken die een leerling in een woord hoort, worden 
omgezet in letters. In groep 3 leren de leerlingen de 
korte klanken (a, e, o, i, u) de lange klanken (aa, ee, oo, 
uu) en de tweetekenklanken (oe, ie, eu, ui, au, ou, ei, ij). 
Daarnaast leren de leerlingen de betekenis van klinkers 
en medeklinkers. 

De leerlingen van groep 3 krijgen verschillende cate-
gorieën met behulp van de bijbehorende regels aan-
geboden. Bij iedere categorie wordt er gebruik gemaakt 
van een rijmpje. Daarnaast wordt er soms een tip 
gegeven voor het aanbieden van deze categorie.

Spellingcategorieën op De Mijlpaal (Foto: Ruby Kef)

In groep 3 komen voor alle leerlingen de volgende categorieën aan bod:

mk, km, mkm zoals: koe, aap, poes
strategie: luisterweg

“Ik luister goed naar het woord, dan schrijf ik het zoals het hoort”

mm vooraan zoals: draak, klap, snuit
strategie: luisterweg

“Ik luister goed naar het woord, dan schrijf ik het zoals het hoort”

mm achteraan zoals: niets. paars, lamp
strategie: luisterweg

“Ik luister goed naar het woord, dan schrijf ik het zoals het hoort”

moeilijke duo’s zoals: wolk, elf, dorp
strategie: luisterweg met hulp

“Duo betekent twee, de |u| doet dus niet mee!”

Hulp: door het voorbeeldwoord ‘wolk’ langzaam uit te spreken, is er tussen de l en de k duidelijk een |u| te horen. 
Toch moet je ze naast elkaar schrijven omdat ze bij elkaar horen. Deze lettercombinaties worden ‘moeilijke duo’s’ 
genoemd. De |u| die je hoort wordt een ‘duffe’ |u| genoemd.

mmkmm zoals: krant, twaalf 
strategie; luisterweg

“Ik luister goed naar het woord, dan schrijf ik het zoals het hoort”

f/v zoals: fris, vier, brief
strategie: luisterweg (met hulp)

“Leg je vinger op je keel. Zeg het woord. Bij de v voel je iets trillen bij de f niet! Aan het eind van een woord staat 
nooit een v”

Hulp: De leerlingen voelen met met hun vingers aan hun keel bij het uitspreken van de letters f/v. Bij de v voelen ze 
iets trillen en bij de f niet. Dit werkt ook erg goed bij twijfelgevallen.
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Het letterhuis
In groep 3 wordt op De Mijlpaal  
‘het letterhuis’ gebruikt in de eerste 
helft van het leerjaar. Het letterhuis 
biedt de leerlingen een visuele on-
dersteuning bij het aanleren van de 
letters. Het letterhuis komt uit de 
methode ‘Het Leeshuis’ van Wolters-
Noordhoff. De leerkrachten op De 
Mijlpaal lazen erover in een artikel 
in JSW april 2004 (Leeshuis, be-
ginnend lezen voor groep 3 door 
Joop Stoeldraijer) en hebben het 
idee van het fantasiehuis omgezet 
in een echt huis met verschillende 
kamers waar de letters wonen. De 
Mijlpaal werkt sinds september 
2007 met het letterhuis. De kleuren 
hebben geen wezenlijke betekenis 
maar moeten de leerlingen houvast 
geven. Het is ook mogelijk woorden 
te gebruiken als woonkamer (bene-
den) kleine slaapkamer, grote slaap-
kamer en de zolder. Wanneer de 
leerlingen een letter kennen mogen 
ze die ook omcirkelen op hun eigen 
letterkaartje. Daarbij leren de leer-
lingen ook de juiste namen van de 
klanken en het gebaar.

Het letterhuis op De Mijlpaal  
(Foto: Ruby Kef)

s/z zoals: slim , zwaar, vals
Strategie: luisterweg (met hulp)

“Leg je vinger op je keel. Zeg het woord. Bij de z voel je iets trillen, bij de s niet! Aan het eind van een woord staat 
nooit een z”

Hulp: De leerlingen voelen met hun vingers aan hun keel bij het uitspreken van de letters s/z. Bij de z voelen ze iets 
trillen en bij de s niet. Dit werkt ook erg goed bij twijfelgevallen.

Voor de vlotte leerlingen worden ook de onderstaande categorieën aangeboden. Deze categorieën komen voor 
in de B-versie van het Cito SVS dictee

sch-/schr zoals: schaap, schrift
strategie: luisterweg (met hulp)

“Hoor je na een s een |g|, dan schrijf je een ch en nooit een g”

ng/nk zoals: bank, bang
strategie: luisterweg (met hulp)

“Bang voor de slang? ng, wat klinkt dat raar. De n en de g horen bij elkaar!”
“De n en de k zitten samen op de bank. Er mag niemand tussen, anders kunnen ze niet kussen!”

Hulp: Houd de klank lang aan en zeg: Het lijkt wel of ik zing! En houd weer de ng-klank lang aan. Bij het uitleggen 
van de nk-klank vergelijk je deze klank met de ng-klank

Iedere twee weken staat er een nieuwe spelling- 
categorie op het programma. Steeds wordt gekeken of 
er een categorie is die aansluit bij woorden uit het 
thema. De leerkrachten van groep 3 maken vervolgens 
gezamenlijk een woordenlijst met ongeveer 15 thema-
woorden uit een bepaalde spellingcategorie. Bij het ver-
halend ontwerp over De Gruffalo in de tweede helft van 
groep waren dat de volgende woorden:

 de tulp de worm
 de melk de vlerk
 de hark de verf
 sterk scherp
 de valk twaalf
 de helft de korf
 zorg de golf
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De leerkrachten gebruiken de volgende benamingen:
•  De medeklinkers wonen in de gele kamer
•  De korte klanken (naam klinkers wordt ook gebruikt) 

wonen in het dak (rood)
•  De sch woont in de schoorsteen
•  De twee-tekenklanken wonen in de oranje kamer
•  De lange klanken in de blauwe kamer

Met het letterhuis kunnen verschillende activiteiten 
worden gedaan in de klas. Ieder schooljaar wordt gestart 
met een leeg letterhuis. Bij het aanleren van een klank 
en de letter wordt deze altijd in het letterhuis opge-
hangen en zo zien de leerlingen hun letterkennis 
groeien. Wanneer er meerdere letters zijn aangeboden 
kunnen de leerlingen (of de leerkracht) deze door elkaar 
husselen en zelf weer in de juiste kamer ophangen. De 
leerlingen kunnen bijvoorbeeld in tweetallen met de 
letters werken en om de beurt een letter in de juiste 
kamer hangen. Ze kunnen elkaar daarbij controleren. 
Ook is het mogelijk om met de letters uit de verschillende 
kamers nieuwe woorden te maken (zowel individueel als 
in een kringactiviteit).

6.3 Organisatie van het onderwijs
De leerkrachten laten de leerlingen ’s morgens meestal 
in drie groepen werken aan taal, rekenen en keuze- 
activiteiten. Spelling is dan onderdeel van de taalactivi-
teiten. De leerkrachten bepalen van te voren welke 
activiteiten er bij taal en rekenen gedaan moeten 
worden. Bij de keuze-activiteiten mogen leerlingen zelf-
standig aan het werk met bouw-, spel- of kunstzinnige 
activiteiten of werken verder aan eigen taalactiviteiten. 
Ook bij het speelwerkuur ’s middags zijn leerlingen met 
taalactiviteiten bezig. De leerkracht heeft echter de vrij-
heid om het onderwijs dusdanig te organiseren dat het 
aansluit bij de behoeftes van de leerlingen. Zo koos één 
van de leerkrachten er dit jaar voor om tegelijkertijd met 
de hele klas aan taal- of rekenactiviteiten te werken. Dat 
bleek voor een aantal zorgleerlingen duidelijker te zijn 

waardoor het uur rustiger verliep. In totaal wordt er on-
geveer drie keer per week geoefend met spelling. 
Tachtig procent van de leerlingen werkt dan zelfstandig. 
De leerkracht werkt met de overige leerlingen in een 
klein groepje. Iedere week heeft ze dan alle leerlingen 
een keer bij zich voor individuele begeleiding. 

De leerkrachten zijn nog zoekende hoe ze de oefen- 
activiteiten het beste kunnen bewaren. Nu liggen de  
oefenkaarten en bakjes met woordkaarten op een plank 
in een kast. De oefeningen liggen nu snel door elkaar 
waardoor het voor leerlingen niet zo overzichtelijk is. 
Bovendien hebben de leerlingen nu ook de keuze uit 
andere taalspelletjes zoals kwartetten en memory’s die 
de leerlingen boeiender vinden. 
De leerkracht die volgend jaar ook groep 3 heeft 
overweegt daarom voor het spellingonderwijs een apart 
taaluur vrij te roosteren. Daarvoor wil ze een soortgelijk 
keuzebord maken als er op De Achthoek gebruikt wordt. 
De leerlingen kunnen dan alleen kiezen uit de spelling-
oefeningen. De leerkracht is gemotiveerd om te zoeken 
naar een betere organisatie van het spellingonderwijs 
en vindt het interessant om dit komend jaar eens uit te 
proberen. 

6.4 Instructie: wat is er lastig?
De instructie van spelling is veranderd door dit on-
derzoek. Er werd altijd een woordpakket gemaakt met 
daarbij een aantal schriftelijke oefeningen. Nu wordt er 
meer aandacht besteed aan het bewust worden van het 
spellingprobleem. Bij de instructie bespreekt de leer-
kracht met de leerlingen wat er lastig is bij het schrijven 
van een woord. Ook proberen de leerkrachten de leer-
lingen meer bewust te laten worden van welke klanken 
er zijn. De leerkrachten gebruiken termen als ‘lange 
klank’ en ‘korte klank’ en laten leerlingen ook die 
termen gebruiken. De instructie vindt in de klas in de 
vaste kring plaats. De leerlingen zitten op de bankjes of 
op kussens in het midden van de kring. 

Voorbeeld
De leerlingen hebben op deze dag van het thema een 
instapdictee gemaakt met de woorden van het woord-
pakket. Ze hebben hun dictee ingeleverd en hebben een 
plekje in de kring gezocht. Het digitale schoolbord staat 
aan en Word is in beeld. 

De leerkracht vraagt de leerlingen over welke categorie 
het dictee ging. Eén leerling denkt dat het om de ‘e’ van 
melk ging en typt dat woord. De leerkracht vraagt of 
iemand het woord anders geschreven had. Een andere 
leerling typt het woord nu als ‘meluk’. Er is niemand die 
het nog anders geschreven had.

De leerkracht houdt vervolgens een A4 omhoog waarop 
de nieuwe spellingregel staat. “Ik zal laten horen welke 
categorie we gaan leren”. Ze leest voor: “Duo betekent 
twee. De u doet dus niet mee. Deze lettercombinaties 
noemen we lastige duo’s. Wolk. Elf. Dorp.” De leerkracht 
vraagt: “Horen we de u? Ja. Schrijven we de u? Nee.”

Vervolgens typt de leerkracht alle woorden van het 
dictee in een worddocument. De leerlingen lezen de 
woorden hardop mee. De leerlingen krijgen de opdracht 
tweetallen te maken en de woorden aan elkaar voor te 
lezen. De leerkracht vertelt de leerlingen dat ze de 
woorden heel netjes mogen voorlezen, zoals ‘de tulp’ en 
juist niet ‘de tulup’. Heel overdreven zegt ze slordig 
“mam, mag ik de meluk?” en heel keurig “mam, mag ik 
de melk”. Daarna mogen de leerlingen zelf zinnen be-
denken met de woorden.

De leerlingen hebben snel een maatje gevonden, staan 
naast elkaar en lezen elkaar de woorden voor. Ze zijn 
zeer geconcentreerd. De leerlingen hebben plezier in 
het bedenken van zinnen met de woorden. Twee jongens 
moeten lachen bij de zin ‘ik heb verf in mijn haar’.

Tweetalgesprek op De Mijlpaal (Foto: Thom van Dongen)

Na afloop wordt er een spelletje gedaan. De leerkracht 
zegt: “Ik heb een woord in mijn hoofd en jullie moeten 
raden”. Ze begint met “Ik drink het altijd als ik een 
broodje eet”. En later “Het is wit of grijs en hangt boven 
in de lucht”. Daarna bedenken de leerlingen raadsels als 
‘het is een bloem in de tuin’, ‘het is in de zee’ en ‘het is 
een cijfer’. 

6.5 Oefenen van spelling: leren samenwerken
Het oefenen is afgelopen half jaar net als de instructie 
flink veranderd. Bijna alle ‘oude’ werkbladen worden nu 
niet meer gebruikt. Alleen de woordzoeker, een oe-
fening die vanuit Ambrasoft afgedrukt kan worden, 
wordt nog steeds ingezet. De leerkrachten zijn verrast 
dat ze eigenlijk niet goed kunnen onderbouwen waarom 
deze werkvorm nog wel gebruikt wordt. Ze vertellen dat 
het een soort cadeautje is voor de leerlingen. Die vinden 
het spannend om de woorden te zoeken, het is een soort 
spel voor ze. De leerkrachten kijken nu vol verbazing 
terug op de andere oefeningen waarbij de leerlingen 
woorden overschreven. “Dan dachten we dat we aan 
spelling deden”, vertelt de leerkracht. “Maar nu zie je 
dat het auditieve ontbreekt. Het was puur visueel in-
prenten wat we deden.”
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Nu wordt wekelijks het ‘Vijfwoordendictee’ gedaan. Dit 
doen beide leerkrachten in de vaste kring. De leerlingen 
nemen een boek op schoot of gebruiken het zitvlak van 
hun stoel of bankje als tafeltje en krijgen dan een blaadje 
waar ze de woorden opschrijven. Beide leerkrachten 
vinden dit een prettige manier van werken omdat het op 
deze manier organisatorisch heel weinig tijd kost. Het 
dictee is in een kwartiertje gedaan, inclusief nabe-
spreken. Bij het nakijken van de juiste schrijfwijze van 
een woord gebruiken ze het digitale schoolbord.

Woorden sorteren op De Mijlpaal (Foto: Thom van Dongen)

Andere oefenvormen die veel gebruikt worden zijn het 
‘Flitsdictee’, het ‘Duodictee’ en ‘Woorden Sorteren’. 
Beide leerkrachten hebben nog niet alle oefenactivi-
teiten uitgeprobeerd in de klas. Ze kozen ervoor een 
aantal oefenactiviteiten gestructureerd aan te bieden 
en eerst intensief gezamenlijk te oefenen.

Een van de leerkrachten vertelt dat hij heel voorzichtig is 
begonnen omdat hij dit jaar een groep heeft die het 
lastig vindt om samen te werken. Hij heeft er daarom 
voor gekozen om te starten met de introductie van het 

‘Duodictee’. In deze oefening werken de leerlingen 
samen in alle stappen van het spellingproces: het luis-
teren, hakken, schrijven en controleren. De leerlingen 
moeten ook wisselen van rol. Hij gebruikte deze oe-
fening als een soort experiment om te kijken of de leer-
lingen het konden. Juist doordat hij deze oefening heel 
gestructureerd heeft aangeleerd weten leerlingen nu 
goed wat ze moeten doen, en lukt het ook. Met de 
zwakke leerlingen heeft de leerkracht de oefening in 
een kleine groep geoefend. Deze leerlingen hebben zo 
precies ervaren hoe de oefening gedaan moet worden 
voordat ze er zelfstandig mee aan de slag gingen.

Oefening met kleine groep op De Mijlpaal (Foto: Thom van Dongen)

De oefening ‘Kies een woord maak een zin’ doen de leer-
krachten regelmatig mondeling in de kring. De oefening 
‘Klanken sorteren’ kiezen de leerlingen nu niet meer. De 
leerkrachten hebben het idee dat deze oefening minder 
aantrekkelijk gevonden wordt doordat het alleen op het 
platte vlak is. Ook ‘Hak het woord’ wordt niet meer 
gekozen. Ze denken dat dit te maken heeft met de manier 
waarop het materiaal in de kast ligt, waardoor leerlingen 
deze oefening over het hoofd zien. De leerkracht is 
daarom gemotiveerd om de organisatie van het spelling-
onderwijs volgend jaar aan te passen. Samen oefenen op De Mijlpaal (Foto: Thom van Dongen)
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6.6 Conclusie
De leerkrachten zijn zeer tevreden met de verandering 
van het spellingonderwijs in hun klassen. Als belang-
rijkste vernieuwing zien zij het ‘taalbeschouwen’. Het 
gaat hierbij om het besef dat je bewust met de leer-
lingen naar woorden luistert en kijkt en er veel met ze 
over praat. De leerkrachten vinden het prettig dat ze de 
leerlingen nu echt serieus nemen hierin. Spelling is geen 
eenrichtingsverkeer maar leerlingen zijn een gelijk-
waardige gesprekspartner geworden. Het gezamenlijk 
praten en denken over spelling is volgens de leerkrachten 
echt iets wat bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs past. 
Dankzij de begeleiding van de intern begeleider waren 
de leerkrachten al wel bekend met het belang van de  
auditieve analyse bij spelling maar het was nog niet 
goed geïntegreerd in de klas. De leerkrachten deden wel 
eens oefeningetjes in de kring, maar deze nieuwe  
oefeningen zijn veel specifieker en beter uitgewerkt 
waardoor leerlingen er intensiever mee bezig zijn.

De leerkrachten hadden niet verwacht dat juist het taal-
beschouwen de belangrijkste verandering zou zijn. Ze 
hadden verwacht dat het spellingonderwijs beter vast-
gelegd zou worden en dat er een duidelijke map zou 
komen met kopieerbladen zodat het voor nieuwe leer-
krachten eenvoudiger zou zijn in groep 3 te starten. 
Door het onderzoek ligt spelling nu wel eenduidiger 
vast. Er kan duidelijk afgesproken worden hoe er 
gewerkt wordt met spelling in groep 3. 

Het effect op de leerlingen van deze nieuwe manier van 
werken is groter dan de leerkrachten hadden verwacht. 
De leerlingen halen nu echt de verschillende spellingca-
tegorieën eruit als ze een dictee krijgen. De leerkrachten 
denken dat dat vooral komt door het ‘Vijfwoorden-
dictee’ waarin veel gezamenlijk gereflecteerd wordt. 
Daarbij worden steeds de spellingproblemen concreet 
benoemt. De leerkrachten vinden het leuk om te zien dat 
de leerlingen trots zijn op zichzelf als ze een woord dan 

goed schrijven. De leerlingen vinden het leuk als ze de 
fout eruit kunnen halen. De leerkrachten hebben het 
gevoel dat de leerlingen beter beseffen wat spelling is, 
waarom en wat de regels zijn. 

Bespreken van spellingcategorie op De Mijlpaal (Foto: Ruby Kef)

Dat het onderzoek zoveel effect heeft op de leerlingen 
komt volgens de leerkrachten met name doordat er zo 
bewust gekeken is naar de werkvormen. Er is steeds 
gekeken of de interactie tussen de leerlingen van hoge 
kwaliteit is en of de leerlingen er echt goed mee aan  
de slag kunnen. De coöperatieve werkvormen passen 
goed bij spelling én bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs, 
vinden ze. 

“Op school is het leuk. Je leert je hooft bol” schreef een 
van de leerlingen in een eigen tekst. Om te zien of de 
leerlingen inderdaad hun hoofd ‘bol’ hebben geleerd, 
hebben we in dit onderzoek ook gekeken naar de leer-
resultaten van de leerlingen. De aanpassing van het spel-
lingonderwijs lijkt niet voor niets geweest te zijn… 

7.1 De wijze van analyseren
Heeft de nieuwe manier van het oefenen van spelling 
effect gehad op de spellingvaardigheid van de leer-
lingen? Om deze vraag te beantwoorden hebben we 
gebruik gemaakt van Cito Spelling. Daarnaast hebben 
we eigen teksten van leerlingen kwalitatief geana-
lyseerd om te zien of de leerlingen de spellingcate-
gorieën ook toepassen in eigen teksten en dit vergeleken 
met de resultaten van de leerlingen op het PI-dictee. Uit 
onderzoek (Bonset & De Boer, 2008) blijkt namelijk dat 
het toepassen van spellingregels voor veel leerlingen 
lastig is en in het onderwijs te weinig geoefend wordt. 
Juist bij Ontwikkelingsgericht Onderwijs hopen we een 
ander beeld te zien aangezien leerlingen hier vanaf het 
begin veelvuldig eigen teksten schrijven. In dit hoofdstuk 
zijn de resultaten van het onderzoek samengevat.

7.2 Cito Spelling
De Cito Spelling is een landelijk genormeerde toets die 
de spellingvaardigheid van de leerlingen meet. Op beide 
scholen hebben de leerlingen in januari en juni de Cito 
Spelling M3 (midden leerjaar drie) en E3 (test voor eind 
leerjaar drie) afgenomen. De eindscore op deze test 
geeft een algemeen beeld van de spellingvaardigheid 
van de leerlingen. De scores van de leerlingen kunnen 
vergeleken worden met die van leerlingen in de rest van 
Nederland. 

Op een van de scholen zien we op de Cito Spelling een 
forse vooruitgang. In januari behaalt op deze school  
zesenveertig procent van de leerlingen het streefniveau 
van minimaal een C-score, in juni is dit zeventig procent 
van de leerlingen. Dit is een toename van dertien leer-
lingen. Opvallender is echter de groei in vaardig-
heidsscore van de leerlingen. De landelijk gemiddelde 
groei in vaardigheidsscore is plus vijf. Op deze school 
halen de leerlingen in het afgelopen jaar een ge-
middelde toename in vaardigheidsscore van plus 12.7. 
Slechts bij drie leerlingen is de toename van de vaardig-
heidsscore lager dan vijf. De leerlingen met een zeer 
lage score op de toets in juni boekten wel een flinke 
vooruitgang in spellingvaardigheid.

Ook op de andere school behalen in juni meer leerlingen 
het streefniveau dan in januari. In januari behaalde drie-
enzeventig procent van de leerlingen het streefniveau, 
in juni is dit vijfentachtig procent van de leerlingen. De 
gemiddelde groei in vaardigheidsscore is plus 10. Ook dit 
is hoger dan de landelijk gemiddelde groei op de vaar-
digheidsscore van plus 5. Opvallend is echter ook dat 
dertien leerlingen minder groeiden dan de landelijk  
gemiddelde plus 5. Dit waren leerlingen die in januari al 
een hoge score hadden.

Kortom, de spellingvaardigheid van de leerlingen is toe-
genomen gedurende het onderzoek in vergelijking met 
landelijk gemiddelden. 

7  Leerresultaten: Op school is het leuk. Je leert je hoofd bol!
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7.3 Toepassing in eigen teksten
In het Ontwikkelingsgericht Onderwijs passen de leer-
lingen al vanaf het begin in groep 3 de spellingregels toe 
in eigen teksten. In deze teksten kunnen we zien dat de 
leerlingen zich de regels eigen gemaakt hebben. Een 
goed voorbeeld zijn de drie teksten hieronder. Deze 
teksten zijn gemaakt door een meisje met een ge-
middelde spellingvaardigheid (een lage B-score op de 
Cito). Met name het verschil tussen de eerste twee 
teksten is flink. Ze heeft in maart veel verhaal te ver-
tellen en maakt duidelijk onderscheid tussen ver-
schillende woorden. Ze past de ‘ng’ nog onregelmatig 
toe. Helaas kunnen we in haar tekst niet zien hoe ze dat 
doet in juni. Op het PI-dictee maakt ze er geen fout in.
 

Mijn lievelings-schoenen

weetj wrom mijn lievun lings.
Schoenu lekurzitun
Om zitun zoolekr and binukant
En ikbeninunheel mojuwingko 
En ik hepzamumet mama
Ngkogt en zzzz zijnog mooi

januari 2011

Mijn vakantieplek

Toen ik naar de fel kaan ging toe.
Gooi de een meneer water in een buis.
En toen de heele emur om.
En toe schokewe want er was een knal.
En het was egt een heel hade knal.
En toen schok (naam zusje) zig een hoeti.
En toen gin we naar het ferkansie huis en dar 
konje tenese.
Ban en ook een mienie kolvbaan en ook een 
pingpong talvel.
En toen kreeg ik een rokje.
En toen ging in het vlieg tuig.
En toen waaren we weer tuis. 

maart 2011

Ik word gestoken door een bij

Ik ging nar een camping en 
het was leuk om dat we een zwem bat 
had en toen ik in het zwem bad was 
toen ik me
Aan een bij. 
En toen we weer naar huis was dat was niet leuk. 

juni 2011

Ter illustratie staan hieronder drie teksten van een 
leerling die meer moeite heeft met spellen. De ver-
schillen tussen haar teksten in januari en in juni zijn 
enorm. Ze schrijft in juni de woorden duidelijk los van 
elkaar. Ook heeft ze geen moeite meer met korte klank-
zuivere woorden en gebruikt ze de ‘ng’ en ‘sch’. Goed is 
ook te zien hoe dit meisje meer schrijfdurf heeft op-
gebouwd. Haar verhalen worden langer en gedetail-
leerder.

Mijn lievelings-schoenen

mijeivei esroe
Gesitelekuir
suistanmui mog

januari 2011 

Mijn vakantieplek 

Ik hana rmijnoom het was
Erluuk zuhaden
Ik hinerm uitenoq
Ik vonthe tluk 
muoom hat ooke nhoont
Dhoont was liv ik hilmetdoo

maart 2011

Mijn oma’s hondje is vies

Ik ging naar ooqaa en oomaa ze haden een 
qoedelhoont 
En qaqa en mama waaren niet mee  
toen ik ging 
Slaaqu was mjin poedelhont naar buiten gegaan!
Ze ging in de qlas en in de qoeq 
En toen ze bine kwam was ze heel vies
Toen moest ze in bat 
Ze was schon

juni 2011

In het PI-dictee en de eigen teksten van de leerlingen 
naar aanleiding van De Schrijftaak (Pompert en Harskamp, 
2000 GION Groningen) hebben we gekeken naar de toe-
passing van vier spellingcategorieën: f/v, ng/nk, sch en 
woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar.  
‘De Schrijftaak’ is bedoeld om de ontwikkeling van de 
leerlingen in het schrijven van eigen teksten te kunnen 
volgen. In dit onderzoek is deze stelopdracht uit Horeb 
(het leerlingvolgsysteem van het Ontwikkelingsgericht 
Onderwijs) ingezet met als doel te onderzoeken of de 
leerlingen de aangeboden spellingcategorieën kunnen 
toepassen in eigen teksten. 

De stelopdracht van het eind van leerjaar drie gaat over 
wat leerlingen het fijnst vinden om te doen. Voordat de 
leerlingen aan hun opdracht zijn gaan schrijven heeft de 
leerkracht een tekst over ‘Kikker en Pad’ voorgelezen en 
hebben de leerlingen er met elkaar over gesproken. Bij 
de analyse is alleen gekeken of de leerlingen de spelling-
categorie juist toepassen. Er is niet op de spelling van de 
rest van het woord gelet. Zo is de spelling ‘ik vin’ goed 
gerekend, omdat de leerlingen de juiste keuze gemaakt 
hebben tussen de f en de v.
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De spellingcategorieën ng/nk en sch bleken zowel in de 
eigen teksten als in het dictee voor de leerlingen bekend 
te zijn. Maar enkele leerlingen maakten hierin fouten. 
Het meest gebruikte, lastige woord blijkt ‘gingen’ te 
zijn. Een aantal leerlingen schreven dit als gin, ginen of 
geenen.

De spellingcategorie f/v kwam heel veel voor in de eigen 
teksten van de leerlingen: 232 keer! 189 woorden 
werden goed geschreven. Wanneer de leerlingen hierin 
een fout maakten, kozen zij onterecht voor de f in plaats 
van de v (feel, oofer, friendinen, fan). In het dictee 
komen de woorden blokfluit, fris en half voor. Blokfluit 
en fris schreven veel leerlingen met een v. In de eigen 
teksten werden relatief minder fouten gemaakt dan in 
het dictee.

In de teksten komen 132 woorden voor met meerdere 
medeklinkers achter elkaar (en die fonetisch gespeld 
worden). Slechts zeven keer werd een letter vergeten: 
stan (staan) 2x, slaap (slaap), bij (blij), boer (broer), pipt 
(piept), doelpeut en broetje.

Het is lastig om op basis van de eigen teksten harde con-
clusies te trekken. Zwakke leerlingen schrijven namelijk 
kortere teksten en gebruikten minder woorden uit bo-
venstaande spellingcategorieën. Wel kunnen we stellen 
dat de meeste leerlingen de geleerde spellingcate-
gorieën goed toepassen in de eigen teksten. De spelling-
categorieën ng/nk, sch en de woorden met meerdere 
medeklinkers leverden weinig problemen op. De ca-
tegorie f/v bleek in het dictee nog lastig, maar werd in 
de eigen teksten in de meeste gevallen goed gebruikt. 

7.4 Conclusie
Op basis van de gegevens van de Cito Spelling con-
cluderen we dat de spellingvaardigheid van de leer-
lingen vooruit is gegaan gedurende het half jaar dat dit 
onderzoek duurde. Meer leerlingen behalen het streef-
niveau. We zien dat de leerlingen de spellingcategorieën 
die aan bod zijn geweest, vaak goed toepassen in hun 
eigen teksten. We hebben het gevoel dat we met dit  
vernieuwde spellingonderwijs de goede kant zijn op-
gegaan. Gezien de korte periode van dit onderzoek 
waarbij het nieuwe aanbod bovendien het karakter had 
van uitproberen en aanpassen moeten we nog wel voor-
zichtig zijn met deze conclusie.

Eigen tekst schrijven op De Mijlpaal (Foto: Ruby Kef)

8  Conclusie en discussie

8.1 Conclusie
In dit verslag wordt een onderzoek beschreven naar het 
verbeteren van het spellingonderwijs in groep 3 van 
twee ontwikkelingsgerichte scholen in de tweede helft 
van het schooljaar 2010-2011. De hoofdvraag luidde: Op 
welke manier kunnen de oefenactiviteiten voor spelling 
verbeterd worden en verbeteren hierdoor het onderwijs 
en de spellingresultaten van de leerlingen in de tweede 
helft van groep 3? 

Met behulp van theorie over effectieve spellingdidactiek 
en Ontwikkelingsgericht Onderwijs zijn vier inhoudelijke 
kenmerken van effectief ontwikkelingsgericht spelling 
onderwijs geformuleerd. Het oefenen van spelling dient 
effectief, functioneel en coöperatief te zijn en leerlingen 
moeten snelle feedback krijgen. Het oefenen van spelling 
is effectief als het uit gaat van de vijf deelvaardigheden: 
horen, onderscheiden, herkennen/identificeren, opschrij-
ven en controleren.
De leerkrachten hebben het bestaande oefenaanbod van 
spelling geanalyseerd en trokken de conclusie dat het  
oefenaanbod tekort schoot. Nieuwe oefeningen moesten 
verzameld en ontwikkeld worden. Deze oefeningen 
moesten duidelijk de vijf deelvaardigheden oefenen. 
Daarnaast wilden de onderzoeksgroep dat de oefeningen 
coöperatief (leerlingen samen laten werken), open (in-
zetbaar binnen verschillende thema’s) en goed over-
draagbaar (door duidelijke beschrijvingen) zouden zijn. 

Vervolgens zijn nieuwe oefenactiviteiten voor spelling 
verzameld, ontworpen en uitgeprobeerd in de groepen. 
Dit heeft in totaal tien geschikte spellingoefeningen op-
geleverd. De oefeningen bestaan uit korte opdracht-
kaarten voor de leerlingen met beschrijvingen voor de 
leerkrachten. De oefeningen worden uitgevoerd met de 
woorden uit het woordpakket bij het thema.

Dit onderzoek heeft zowel invloed gehad op de praktijk 
van het spellingonderwijs in de betrokken klassen als  
op de leerresultaten van de leerlingen. De leerkrachten 
hebben naast het veranderde oefenaanbod ook de  
instructie van spelling in hun groepen aangepast. De 
leerkrachten zijn in hun klassen bewuster bezig met 
woordbeschouwen en auditieve analyse. Bij de instructie 
en de oefenmomenten is spelling nu het gezamenlijk 
denken over het schrijven van woorden. Er wordt veel 
met de leerlingen gereflecteerd op spellingcategorieën. 
Het ‘Vijfwoordendictee’ speelt hier een belangrijke rol 
in. De oefenactiviteiten hebben een vaste plek gekregen 
in het rooster op beide scholen. 
Hoewel in het half jaar dat dit onderzoek werd uit-
gevoerd de nieuwe oefeningen nog werden uitge-
probeerd, zijn al wel de leerresultaten van de leerlingen 
bekeken. Hieruit blijkt dat meer leerlingen in juni het 
streefniveau op de Cito Spelling van eind groep 3 
behalen dan in januari. Ook zien we dat de leerlingen de 
spellingcategorieën toepassen in eigen teksten. 

8.2 Discussie en reflectie op het onderzoek
De leerkrachten kijken met een goed gevoel terug op dit 
onderzoek. Het onderzoek had het karakter van samen 
leren. De leerkrachten waren zeer gemotiveerd om iets 
te ontwikkelen dat zou werken in hun specifieke situatie. 
Het onderzoeksonderwerp sloot daarom goed aan bij de  
behoefte van de leerkrachten. Er was bovendien een 
duidelijke verbinding van theoretische inzichten met de 
praktijk in de klas. De theorie is in een helder overzicht 
geplaatst en is deel van het denken van de leerkrachten 
geworden. De gezamenlijke bijeenkomsten waren extra 
inspirerend doordat leerkrachten van verschillende 
scholen hun ervaringen deelden en samen dachten over 
de praktische, organisatorische inbedding van het 
nieuwe spellingaanbod. 



50 Spel bewust!

Graag zouden we de effectiviteit 
van de ontwikkelde spellingactivi-
teiten onderzoeken over een 
langere termijn. In het half jaar dat 
dit onderzoek liep, zijn de oefenac-
tiviteiten ontwikkeld en uitge-
probeerd. De schoolbeschrijvingen 
laten zien dat het onderzoek effect 
heeft op het spellingonderwijs in 
de groepen. In een volgend school-
jaar waarin de werkwijze vanaf het 
begin van het schooljaar geïmple-
menteerd wordt, is het zinvol een 
vervolgstudie uit te voeren naar de 
leerresultaten van de leerlingen.
Ook zijn we benieuwd naar de rol 
van de leerkracht bij de toepassing 
van spelling in eigen teksten. Ook 
zouden we graag inzicht krijgen in 
de werking en de rol van de ver-
schillende elementen van het 
nieuwe aanbod.
 
Tevens zijn we benieuwd hoe de 
leerkrachten het aanbod van oefen-
activiteiten gaan organiseren in 
hun klas. 

Eigen tekst schrijven op De Achthoek 
(Foto: Debbie den Breejen)

Deel B  De oefenactiviteiten 
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De oefenactiviteiten 
Van alle oefenactiviteiten die uitgeprobeerd zijn in de 
klas is een beschrijving gemaakt. In deze beschrijvingen 
is precies te lezen hoe je de activiteit stap voor stap kunt 
uitvoeren en welke vaardigheden je ermee oefent. Ook 
zijn hierin diverse variatiemogelijkheden en aandachts-
punten die in de praktijk naar voren kwamen verwerkt. 
 
De meeste beschrijvingen gaan over oefenactiviteiten 
die leerlingen in tweetallen kunnen doen. Deze oefen-
activiteiten zijn geschikt om bepaalde vaardigheden in-
tensief te oefenen door leerlingen die dat nodig hebben. 
Bij deze activiteiten zijn ook voor de leerlingen stappen-
plannen ontworpen. Hierin staat met symbolen en in 
korte zinnen aangegeven hoe de activiteit uitgevoerd 
kan worden. Dit geeft de leerlingen steun wanneer ze 
zelfstandig met de activiteiten werken. Bij sommige van 
deze activiteiten zijn werkbladen of formats nodig. Ook 
deze zijn opgenomen in dit deel. 

Op sommige momenten wil je met de hele groep 
oefenen. Direct na een instructie bijvoorbeeld of om be-
paalde vaardigheden of categorieën te herhalen. Ook 
hiervoor zijn een aantal oefenactiviteiten beschreven. 
Veel oefenactiviteiten voor tweetallen zijn overigens 
ook eenvoudig geschikt te maken voor het oefenen met 
de hele groep met behulp van coöperatieve werk-
vormen. 

In de oefenactiviteiten wordt veelal geoefend met 
woorden op woordkaartjes. Dit kan gaan om een woord-
pakket dat door de leerkracht en de leerlingen is samen-
gesteld rondom een specifieke categorie vanuit een 
signaalwoord bij het thema. Soms gaat het om een 
woordpakket dat door de leerkracht en de leerlingen is 
samengesteld met woorden bij het thema waarin ver-
schillende categorieën kunnen voorkomen. 

De activiteiten hebben korte, krachtige titels gekregen 
zodat ze duidelijk herkenbaar zijn: 

  1  Flitsdictee 
  2  Sorteren maar 
  3  Weet ik het al 
  4  Hak het woord 
  5  Raad het woord  
  6  Maak een zin  
  7  Om en om  
  8  Zoveel mogelijk    
  9  Vijfwoordendictee  
10  Categoriekwartet

We pretenderen niet een volledig aanbod aan oefen- 
activiteiten te presenteren, het gaat hier om de activi-
teiten die het afgelopen jaar uitgeprobeerd zijn. Wij 
hopen dat het de lezers inspiratie biedt om nog veel 
meer mooie activiteiten te bedenken! 

De oefenactiviteiten zijn ook te vinden op de bijbe-
horende CD. Deze zijn bewust geschikt gemaakt om over 
te nemen, te printen en te vermenigvuldigen.

Nodig
•  Woordkaartjes met woorden van de categorie 

die je wilt laten oefenen
• Stappenplan Flitsdictee
• Dicteeblad Flitsdictee
• Pen of potlood

Inleiding
•  Zorg dat de leerlingen alle materialen voor zich 

hebben
•  Leg de woordkaartjes omgekeerd op een stapeltje
• Spreek af wie er mag beginnen

Kern
•  Leerling 1 pakt een kaartje van de stapel en zegt het 

woord
•  Leerling 2 luistert goed en hakt het woord in klanken/

klankgroepen
•  Leerling 1 geeft de ander even bedenktijd en laat dan 

het woord in een flits zien
•  Leerling 2 schrijft dan het woord op
•  Leerling 1 zegt het woord en laat het tegelijk weer zien
• Leerling 1 en 2 controleren samen of het klopt
• Wissel om

Afronding
• Bespreek de activiteit na
• Was het leuk om te doen? 
• Hoe ging het samenwerken? 
• Hoe ging het oefenen?
• Wat ging goed wat vond je lastig?

Vaardigheid
• Herkennen

Werkvorm
• Tweetal-coach 

Aandachtspunten
•  Oefen de activiteit samen met de leerlingen voor ze 

hem zelfstandig doen. Hoe flits je een woord? 
Hoeveel bedenktijd geef je een ander? 

Variaties
•  Voeg woorden van dezelfde categorie woorden met 

een hogere moeilijkheidsgraad toe
•  Voeg woorden met instinkers toe
•  Laat woorden van verschillende categorieën die aan 

bod zijn geweest oefenen
•  Wanneer leerlingen de stof goed beheersen kun je 

het flitsen eruit laten en er een duo-dictee van maken 

1  Flitsdictee

Nadat een spellingcategorie aangeboden is kunnen leerlingen samen gaan oefenen door elkaar een dictee te geven. 
Door vóór het opschrijven het woord kort te flitsen krijgen leerlingen de gelegenheid om te controleren of ze de juiste 
keuzes gemaakt hebben. 
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1  Flitsdictee • Stappenplan

Nodig
• Woordkaartjes 
• Pen
• Dicteeblad

1  Flitsdictee • Dicteeblad 

Naam:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

 
Hoe vond je het om te doen?

Hoe ging het samenwerken?

Hoe ging het dictee?

 

 

Pak een woordkaart Pak een pen

Zeg het woord Luister naar het woord

Wacht Hak het woord

Wacht Hoe schrijf ik het?

Flits het woord Kijk naar het woord

Wacht Schrijf het woord op

Laat het woord zien Kijk naar het woord

Klopt het? Zet een krul of verbeter

Wissel om Wissel om

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



56 Spel bewust! De oefenactiviteiten 57

Nodig
•  Kaartjes met de korte klanken, lange klanken, 

medeklinkers en tweetekenklanken 
• Stappenplan Sorteren maar
• Klanksymbolen Sorteren maar
• Controlekaart Sorteren maar

Inleiding
• Zorg dat je alle materialen voor je hebt
•  Leg de kaartjes met klanken omgekeerd op een 

stapeltje

Kern
• Leerling 1 pakt een kaartje en zegt de klank
•  Leerling 2 zegt wat voor soort klank het is (korte 

klank, lange klank, medeklinker, tweetekenklank)  
en wijst het juiste klanksymbool aan 

•  Bespreek samen of het klopt en leg het kaartje met 
de klank neer het bij goede klanksymbool

•  Wissel om

Afronding
•  Controleer na afloop samen of het klopt op de 

controlekaart

Vaardigheid
•   Herkennen

Werkvorm
•   Tweetal-coach 

Aandachtspunten
•   Voordat tweetallen deze activiteit zelfstandig kunnen 

uitvoeren is het belangrijk om deze activiteit met de 
hele groep te oefenen. 
Hoe spreek je alle klanken goed uit? Hoe noemen we 
de soorten klanken? 

Variaties
•   Kunnen de leerlingen de klanken die ze horen ook 

schrijven? Kopieer een lege controlekaart en laat de 
leerlingen de klanken opschrijven

•    Kennen de leerlingen de gebaren bij de klanken? 
Laat leerlingen de gebaren erbij maken

•    Voeg op een gegeven moment ook de 3-teken-
klanken en 4-tekenklanken toe

•   Je kunt deze activiteit ook gebruiken voor het 
sorteren van woorden van verschillende spelling- 
categorieën

2  Sorteren maar

Om klanken goed te kunnen identificeren en erover te kunnen praten is vaktaal nodig. Het is daarom belangrijk dat 
leerlingen begrippen als klinker, korte klank, lange klank, medeklinker en tweetekenklank goed leren kennen. Met 
deze activiteit oefenen leerlingen de verschillende typen klanken herkennen en de begrippen die ze daarbij nodig 
hebben.

2  Sorteren maar • Stappenplan

Nodig
•  Kaartjes met de klanken
•  Klanksymbolen
• Controlekaart

Klaar? Pak de controlekaart. Kijk samen na!

                Klopt het? Klopt het niet? Leg in de goede rij

Pak een kaartje Wacht

Zeg de klank Luister naar de klank

Wacht Wat voor klank is het?

Wacht Wijs de goede rij aan

Leg de kaart in de rij Wacht

Wissel om Wissel om
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2  Sorteren maar • Klanksymbolen

Lange klank Korte klank

Medeklinker Tweetekenklank

Drietekenklank Viertekenklank

2  Sorteren maar • Controlekaart

Lange klank Korte klank Medeklinker Tweetekenklank

aa 

oo

ee

uu

i 

o 

e 

a 

u

k  m 

n  r

s  v 

p  t 

b  g 

d  z 

h  w 

j   l 

f

eu

ui 

oe

ij 

ie 

ou

ei

au
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Nodig 
•  Woordkaartjes met woorden van de categorieën die 

je wilt laten oefenen
• Letterkaartjes
• Stappenplan Weet ik het al

Inleiding
•  Zorg dat je de letterkaartjes voor je hebt
• Leg de woordkaartjes omgekeerd op een stapeltje

Kern
•  Leerling 1 pakt een woordkaartje
•  Leerling 2 wacht
•  Leerling 1 zegt het woord tegen leerling 2
•  Leerling 2 herhaalt het woord
•  Leerling 1 wacht
•  Leerling 2 benoemt om welke klank het gaat en wijst 

het juiste letterkaartje aan
•  Leerling 1 kijkt of het goed is, en verbetert het 

eventueel
•  Leerling 2 legt het woord onder het goede kaartje
•  Wissel om

Afronding
• Lees de woordkaartjes samen hardop

Vaardigheid
•   Herkennen

Werkvorm
•   Tweetal-coach 

Aandachtspunten
•   Geef de klanken in de woorden die je wilt oefenen 

verschillende kleuren. Maak bijvoorbeeld de au groen 
en de ou oranje

Variaties
•    Laat bij de verschillende klanken de klankgebaren 

maken
•    Laat leerlingen oefenen met meerdere moeilijk-

heden. Woorden met f en v, s en z, ei en ij, ou en au 
door elkaar en zelfs meerdere moeilijkheden in één 
woord ‘fout’ hoort bij f en bij ou

3  Weet ik het al

‘Juf: is vier nu met een f of een v? Met welke ou schrijf je hout?’ Of je een woord met ou of au schrijft, ei of ij kun je 
niet horen, dat leer je uit je hoofd. Dit geldt vaak ook voor woorden met de f en v en s en z. Niet altijd is goed te horen 
welke klank er gebruikt wordt. Met deze activiteit kun je leerlingen samen laten oefenen om het goede teken te 
koppelen aan klanken die hetzelfde klinken of erg op elkaar lijken.

3  Weet ik het al • Stappenplan

Nodig
•  Woordkaartjes
•  Letterkaartjes

Pak een woordkaart Wacht

Zeg het woord Luister naar de klank

Wacht Zeg het woord na

Wacht Wijs de goede kaart aan

Goed of niet goed? Wacht

Wacht Leg het woord bij de 
goede kaart

Wissel om Wissel om

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar?

                Lees de rijtjes woorden hardop
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Nodig
•  Woordkaartjes met woorden van de categorie die je 

wilt laten oefenen
• Stappenplan Hak het woord

Inleiding
•  Zorg dat je alle materialen voor je hebt
•  Leg de woordkaartjes omgekeerd op een stapeltje

Kern
•  Leerling 1 pakt een kaartje van de stapel en zegt het 

woord
•  Leerling 2 luistert goed, zegt het woord na en hakt 

het woord in klanken
•  Leerling 1 kijkt op het kaartje en leest mee
•  Leerling 1 en 2 kijken samen op het kaartje en 

controleren of het klopt
• Leerling 1 en 2 verklanken samen het woord
•  Wissel om

Afronding
• Bespreek samen hoe het ging
• Was het leuk om te doen? 
• Hoe ging het samenwerken? 
• Ging het oefenen goed?

Vaardigheid
•   Onderscheiden

Werkvorm
•   Tweetal-coach

Aandachtspunten
•  Voordat groepjes of tweetallen deze activiteit 

zelfstandig kunnen uitvoeren is het belangrijk om 
deze activiteit met de hele groep te oefenen. Hoe hak 
je een woord? Welke beweging maak je erbij? 
Hoeveel bedenktijd geef je een ander?

Variaties
•    Laat leerlingen de woorden aanwijzen op de hakkaart
•    Hoeveel klanken heeft het woord? Laat leerlingen 

voor elke klank een blokje neerleggen
•   Verhoog de moeilijkheid door oefenwoorden te 

geven van verschillende categorieën die aan bod zijn 
geweest 

•    Voeg een extra opdracht toe: laat leerlingen het type 
klank benoemen aan het begin van een woord, eind 
van het woord of aan het uiteinde van de eerste 
klankgroep 

•    Laat leerlingen meerlettergrepige woorden in 
klankgroepen verdelen

4  Hak het woord

‘fles- f-l-e-s!’ Om later alle klanken van een woord goed op te kunnen schrijven en moeilijkheden te kunnen identi-
ficeren is het belangrijk om alle klanken en klankgroepen in een woord goed te horen en te kunnen onderscheiden. 
Dit is bij uitstek een vaardigheid die je leerlingen mondeling samen kunt laten oefenen. 

3  Weet ik het al • Letterkaartjes

s z

f v

ou au

ei ij
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4  Hak het woord • Stappenplan

Nodig
•  Woordkaartjes

 

Pak een woordkaart Wacht

Zeg het woord Luister naar de klank

Wacht Zeg het woord na

Kijk naar het woord Hak het woord

Laat het woord zien Kijk naar het woord

Hak samen en wijs bij Hak samen het woord

Klopt het? Klopt het?

Wissel om Wissel om

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Hak het woord • Hakkaart
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Nodig
• Woordkaartjes met woorden bij het thema
• Stappenplan Raad het woord
 
Inleiding
•  Leg de woordkaartjes omgekeerd op een stapeltje 

Kern
•  Leerling 1 pakt een kaartje van de stapel en geeft een 

omschrijving van het woord
•  Leerling 2 luistert goed en probeert het woord te 

raden
•  Leerling 1 geeft de ander indien nodig nog extra 

aanwijzingen
•  Leerling 2 raadt het woord en benoemt de 

moeilijkheden in het woord
•  Leerling 1 zegt het woord en laat het tegelijk 

weer zien
•  Leerling 1 en 2 controleren samen of het klopt
•  Wissel om

Afronding
•  Was het leuk om te doen? 
•  Hoe ging het samenwerken? 
•  Ging het oefenen goed? 

Vaardigheid
•   Herkennen

Werkvorm
• Tweetal-coach 

Aandachtspunten
•  Oefen de activiteit samen met de leerlingen voor ze 

hem zelfstandig doen. Hoe omschrijf je een woord? 

Variaties
• Je kunt leerlingen de woorden ook laten hakken
•   Laat leerlingen de woorden uitbeelden zoals in Hints
•    Laat leerlingen door middel van vragen stellen achter 

het woord komen

5  Raad het woord

‘Post, brief en kaart.’ Bij een thema worden vaak veel woorden verzameld. Dit zijn belangrijke begrippen waarover 
veel gesproken en gelezen wordt in zo’n periode. Juist deze woorden kunnen leerlingen goed gebruiken bij het 
schrijven van eigen teksten. Eenvoudige woorden bij het thema zijn daarom bijzonder geschikt om spelling mee te 
oefenen. In deze activiteit combineer je een woordenschatoefening met het oefenen van spelling.

5  Raad het woord • Stappenplan

Nodig
•  Woordkaartjes

Pak een woordkaart Wacht

Omschrijf het woord Luister

Wacht en geef tips Raad het woord

Wacht Noem de categorie

Laat het woord zien Kijk naar het woord

Klopt het? Klopt het?

Wissel om Wissel om
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Nodig
•  Woordkaartjes met woorden bij het thema
• Stappenplan Maak een zin
• Werkblad Maak een zin
•  Pen of potlood

Inleiding
•  Zorg dat je alle materialen voor je hebt
• Leg de woordkaartjes omgekeerd op een stapeltje

Kern
•  Leerling 1 leest hardop een woord van het woord-

kaartje voor
•  Leerling 1 en 2 schrijven het woord op hun blad
•  Leerling 1 en 2 controleren samen of het woord klopt
•  Leerling 1 en 2 bedenken allebei een zin met het 

opgeschreven woord
•  Leerling 1 en 2 schrijven de zin op en lezen de zin na
•  Leerling 1 leest zijn zin voor aan leerling 2
•  Leerling 2 leest zijn zin voor aan leerling 1
•  Leerling 1 en 2 lezen de zin samen en proberen te 

bepalen of de woorden goed zijn geschreven
•  Leerlingen zetten een streep onder woorden 

waarover zij twijfelen

Afronding
•  Hoe ging het maken van een goede zin?
•  Heb je het woord goed geschreven? 
•  Heb je een goede zin gemaakt? 
•  Heb je de ander kunnen helpen met het goed 

schrijven van woorden?

Vaardigheden
•   Opschrijven
•   Controleren 

Werkvorm
•   Tweetal-coach 

Aandachtspunten
•   Voordat leerlingen deze activiteit zelfstandig kunnen 

uitvoeren is het belangrijk om aandacht te besteden 
aan het kritisch kijken naar zelfgeschreven woorden. 
Hoe los je het op als je twijfelt over een woord?

Variaties
•    Laat leerlingen zelf een woord kiezen waar ze een zin 

mee willen maken
•   Laat leerlingen een woordveld maken over het 

onderwerp waarover ze een tekst willen schrijven.
 Maak zinnen met de woorden uit het woordveld

6  Maak een zin

‘Aap. De aap zit in de boom!’. Bij het thema schrijven leerlingen veel eigen teksten. Een belangrijke vaardigheid bij het 
produceren van tekst is het kunnen formuleren van een zin. In deze activiteit oefenen leerlingen hiermee. Deze zin 
kunnen leerlingen vervolgens samen redigeren. Staan alle woorden er? Klopt alles wat er staat? 

6  Maak een zin • Stappenplan

Nodig
•  Woordkaartjes
• Potlood
• Werkblad

Pak een woordkaart Wacht

Zeg het woord Luister naar het woord

Schrijf het woord op Schrijf het woord op

Kijk naar het woord Kijk naar het woord

Klopt het? Klopt het?

Maak een zin Maak een zin

Lees samen de zin Lees samen de zin

Klopt het? Klopt het?

Wissel om Wissel om
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6  Maak een zin • Werkblad

 

Hoe vond je het om te doen?

Heb je het woord goed geschreven?

Heb je een goede zin gemaakt?

Heb je de ander goed kunnen helpen?

 

Naam:

Nodig
•  Werkblad met opdrachten (bijvoorbeeld uit een 

methode) per tweetal
• Stappenplan Om en om
•  Pen of potlood

Inleiding
•  Verdeel de groep in tweetallen
•  Geef ieder tweetal een werkblad
•  Zorg dat de leerlingen pennen of potloden hebben, 

ieder eigen kleur!

Kern
•  De leerlingen maken samen, om en om, de 

opdrachten van het werkblad
•  Leerling 1 maakt een opdracht
•  Leerling 1 legt uit hoe hij tot zijn antwoord is 

gekomen
•  Leerling 2 zegt of hij het hiermee eens is
•  Als leerling 2 denkt dat er een vergissing is gemaakt, 

zet hij/zij een streepje onder het woord op de plaats 
waar de vergissing gemaakt is

•  Leerling 1 krijgt de kans om zelf de vergissing te 
verbeteren

•  Leerling 2 helpt wanneer leerling 1 het niet weet
•  Wissel om

Afronding
•  Bespreek samen hoe het ging
•  Hoe ging het samenwerken? 
•  Bij welke woorden of welke opdracht is er nog 

onduidelijkheid?

Vaardigheid
•   Controleren 

Werkvorm
•   Tweetal-coach 

Aandachtspunten
•   Voordat tweetallen deze activiteit zelfstandig kunnen 

uitvoeren is het belangrijk om de werkwijze toe te 
lichten. Wie maakt welke opdrachten? Wanneer 
wissel je? Hoe en wanneer bespreek je elkaars werk?

Variaties
•   Leerlingen die graag zelfstandig werken kun je het 

hele werkblad zelfstandig laten maken en na afloop 
aan een ander uit laten leggen waarom ze de 
woorden op die manier hebben geschreven

7  Om en om

Werkbladen met oefeningen uit een methode kunnen soms ook bruikbaar zijn om te oefenen. De oefening wordt 
sterker wanneer leerlingen in tweetallen samenwerken aan de opdrachten. Hierdoor oefenen leerlingen hun keuzes 
hardop verwoorden en kunnen ze directe feedback en hulp krijgen van hun maatje.
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Lees een opdracht Lees mee

Schrijf het op Wacht

Kijk naar het woord Kijk naar het woord

Leg het uit Luister

Luister Mee eens? Zet een krul

Luister Niet mee eens? Zet een 
streepje

Mee eens? Verbeter Wacht

Wissel om Wissel om

  

 

 

 

 

 

 

7  Om en om • Stappenplan

Nodig
• Werkblad met opdrachten
• Pen of potlood

 

 

Nodig
•  Werkblad Zoveel mogelijk
•  Pen of potlood
• Zandloper

Inleiding
• Zorg dat je alle materialen voor je hebt

Kern
•  Leerling 1 en 2 bedenken in de tijd dat de zandloper 

loopt zoveel mogelijk woorden bij de spelling- 
categorie in het vakje ‘ik’

•  Leerling 1 noemt de woorden van zijn lijst
•  Leerling 2 schrijft de woorden die hij niet heeft in het 

vakje ‘de ander’ 
• Leerling 2 noemt de woorden van zijn lijst
•  Leerling 1 schrijft de woorden die hij niet heeft in het 

vakje ‘de ander’
•  Bespreek samen de woorden
•  Passen deze woorden inderdaad bij de spelling-

categorie?
•  Zet een rondje om het woord als je allebei zeker weet 

dat het woord bij de spellingcategorie past
•  Bedenk nu samen nog meer woorden

Afronding
•  Hoe ging het samenwerken? 
•  Bij welke woorden is er nog onduidelijkheid?

Vaardigheid
• Herkennen

Werkvorm
• Tweepraat 

Aandachtspunten
•  Gebruik de  woorden om een woordenrij samen 

te stellen waarmee de leerlingen verder kunnen 
oefenen 

Variaties
•  Laat de woorden nog eens met een ander tweetal 

bespreken 

8  Zoveel mogelijk

‘Hé, schoen, daar zit ook een sch in!’ Nadat een spellingcategorie besproken is kunnen leerlingen gaan oefenen. 
Kennen ze nog meer woorden waar die klank of die moeilijkheid ook in voorkomt? Met deze activiteit kun je alle leer-
lingen actief betrekken bij het verzamelen van deze woorden. 
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Bedenk woorden bij ‘ik’ Bedenk woorden bij ‘ik’

Noem je woorden Luister

Wacht Vul aan bij ‘de ander’

Luister Noem je woorden

Vul aan bij ‘de ander’ Wacht

Kijk naar het woord Kijk naar het woord

Klopt het? Zet een rondje Klopt het? Zet een rondje

Bedenk samen nog meer Bedenk samen nog meer

  

 

 

8  Zoveel mogelijk • Stappenplan

Nodig
• Werkblad
• Pen of potlood
• Zandloper

 

 

 

8  Zoveel mogelijk • Werkblad

 

 

 

 

 

 

ik de ander

samen nog meer
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Nodig 
•   Werkblad Vijfwoordendictee
•  Pen of potlood

Inleiding
•  Benoem vooraf de verschillende categorieën die je in 

het dictee gaat herhalen door met de leerlingen een 
aantal woorden te bespreken

•  Laat per woord de leerlingen eerst in tweetallen 
bespreken welke moeilijkheden in het woord zitten 
en welke regel eventueel van toepassing is en be-
spreek dat samen na

•  Schrijf het woord niet op!

Kern
•  Zorg dat de leerlingen pen en papier op tafel hebben
•  Zeg rustig het woord
•  Laat de leerlingen het woord nazeggen en hakken in 

klanken of klankgroepen
•  Laat de leerlingen voor zichzelf bedenken welke 

moeilijkheden in het woord zitten
•  Laat de leerlingen de categorie of moeilijkheden 

noteren en dan pas het woord opschrijven
•  Ga door naar het volgende woord 
•  Laat de woorden in de juiste schrijfwijze zien
•  Laat de leerlingen hun eigen dictee nakijken met een 

andere kleur

Afronding
•  Welke moeilijkheden zaten erin?
•  Wat maakte dat je de moeilijkheid (niet) herkende?
•  Wat kun je doen om deze categorie (beter) te 

herkennen?

Vaardigheden
•  Horen
•  Onderscheiden
•  Herkennen
•  Opschrijven
•  Controleren 

Werkvorm
• Tweepraat 

Aandachtspunten
•  Deze activiteit is bijzonder geschikt om onder bege-

leiding in een klein groepje te doen. Zo ontdek je 
welke vaardigheden en type woorden leerlingen al 
beheersen en welke ze nog lastig vinden 

Variaties
•  Laat de leerlingen eerst de categorie of moei-

lijkheden noteren en dan pas het woord opschrijven
•   Varieer in de moeilijkheidsgraad van de oefen-

woorden, de hoeveelheid spellingcategorieën die je 
door elkaar oefent of ‘instinkers’ tussen de dictee-
woorden

•  Geef de leerlingen een rol door ze woorden te laten 
bedenken voor het dictee en laat hen het dictee 
geven

•  Voeg een zin toe aan het dictee. Laat de leerlingen de 
zin nazeggen en dan opschrijven

9  Vijfwoordendictee

Regelmatig herhalen van spellingcategorieën die al aan de orde zijn geweest is heel belangrijk. In deze activiteit 
oefenen leerlingen actief het identificeren en benoemen van spellingmoeilijkheden die al eerder aan de orde zijn 
geweest. Zo komen ze erachter wat ze al goed beheersen en wat ze nog lastig vinden.

9  Vijfwoordendictee • Werkblad

      ik weet het zeker                           ik weet het niet zeker
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Bijlage 1  Instructie-aspecten bij spelling

Horen (Her)ken je dit woord? 
  Wat zijn lastige klanken/klankcombinaties om te herkennen/uit te spreken? 
 Wat maakt ze lastig?
 Ken je andere woorden die ook zo klinken? 

Onderscheiden  Kunnen we het woord hakken of in klankgroepen verdelen? 
 Wat is er lastig aan het woord?
 Welke medeklinker(s) hoor je vooraan/achteraan?
 Hoor je korte of lange klank(en)?
 Maak de klankgebaren erbij. 

 Bij woorden met meer klankgroepen: 
 Hoeveel stukken hoor je?
 Waar hoor je de klemtoon?
 Hoor je bekende stukken?
 Waar?

Herkennen/  Zou je dit woord kunnen schrijven zoals je het hoort?
Identificeren  Welk stukje van dit woord zou anders geschreven kunnen worden dan je op het eerste gehoor denkt?
  Zijn er stukjes in dit woord die je doen denken aan een regel of aan een ander woord dat je al kent?

 Hoor je klanken of klankcombinaties waarbij je speciaal moet opletten?
 Moet je een regel toepassen?
 Zijn er letters nodig die je niet hoort of letters niet nodig die je wel hoort?
 Weet je (nog) hoe je achter de schrijfwijze van die moeilijke letters kan komen?
 [Verder de specifieke instructie die bij een bepaalde moeilijkheid hoort] 

Opschrijven  Wat zouden vergissingen kunnen zijn bij het opschrijven?
 Zie je het woord voor je?
 Schrijf het woord duidelijk leesbaar op

Controleren Lees precies wat je hebt geschreven. 
 Staat er nu wat je hebt gehoord/gedacht? 
 Klopt het, geen vergissingen gemaakt?
 Heb je de juiste kenmerken herkend?
 Heb je nu aan alles gedacht?

Dit format is te vinden in de Kwaliteitskaart spelling leren van Dolf Janson (2010).

Nodig
• Werkblad kwartetkaartjes
• Pennen of potloden

Inleiding
•  Geef ieder tweetal vier kwartetkaartjes met de 

categorie erop en één kleur kleurpotloden

Kern
•  Bedenk om de beurt een woord dat bij de spelling-

categorie hoort
•  Maak een lijstje van de woorden
•  Bespreek de woorden samen 
•  Zet een rondje om de woorden waarvan je allebei 

zeker weet dat het klopt
•  Kies hieruit 4 woorden waarmee je een kwartet wilt 

maken
•  Iedere leerling maakt 2 kwartetkaartjes met een 

tekeningetje erbij

Afronding
• Speel met andere tweetallen het categoriekwartet

Vaardigheid
•  Herkennen

Werkvorm
• Tweetal-coach 

Aandachtspunten
•  Zorg ervoor dat de woorden die op de kaartjes 

geschreven worden ook echt kloppen

Variaties
•  Je kunt ook een kwartetspel maken rond de klanken 

in de eerste helft van groep 3
•  Laat leerlingen 4 plaatjes zoeken met een bepaalde 

klank of categorie 

10  Categoriekwartet

‘Mag ik van jou van de eer de beer?’ Oefenen in het herkennen van verschillende spellingcategorieën die al aan-
geboden zijn kun je ook met de hele groep doen. Met deze activiteit wordt dat zelfs een spannend spel. Leerlingen 
oefenen hierbij met elkaar samen het herkennen en benoemen van spellingcategorieën. 
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Bijlage 2  Coöperatieve werkvormen

Binnenkring Buitenkring
De kern van de werkvorm Binnenkring Buitenkring is dat 
leerlingen in relatief korte tijd met veel leerlingen mon-
delinge informatie uitwisselen. De leerlingen vormen 
twee kringen waarin ze met het gezicht naar elkaar toe 
staan. Na een korte uitwisseling komen ze een volgende 
gesprekspartner tegen door een stap opzij te zetten: 
doordraaien wordt dat genoemd. Het is een werkvorm 
waaraan de hele groep meedoet. 

•  De leerlingen gaan staan of zitten, naast elkaar en 
tegenover elkaar in twee kringen, waarbij de leer-
lingen in de binnenste en buitenste kring elkaar aan-
kijken.

•  De leerkracht geeft de leerlingen een vraag mee of 
een opdracht met woordkaartjes.

•  De leerlingen wisselen van rol. Zodat ze allebei ge-
sproken en geluisterd hebben. 

•  De leerlingen draaien met enige regelmaat: een van 
de kringen schuift zoveel plaatsen op (met de klok 
mee) als de leerkracht aangeeft. Het nieuw gevormde 
tweetal voert opnieuw de opdracht uit.

Tweepraat
De kern van de werkvorm Tweepraat is dat leerlingen in 
tweetallen samenwerken. Ze reageren mondeling op 
een vraag van de leerkracht en produceren samen een 
rijtje associaties of antwoorden op een vraag. Deze 
werkvorm is oorspronkelijk bedoeld voor tweetallen, 
maar kan ook goed gebruikt worden bij viertallen.

•  Let erop dat je als leerkracht de regie houdt: jij noemt 
het onderwerp, stelt de vraag en geeft de opdracht.

•  Spreek vooraf duidelijk af wie van de leerlingen mag 
beginnen met spreken of schrijven (bijvoorbeeld de 
oudste, degene die de langste haren heeft enzovoorts)

•  Geef altijd bedenktijd voorafgaand aan de uitwis-
seling tussen de leerlingen. 

•  Het is de bedoeling dat leerlingen steeds om de beurt 
hun mondelinge reactie geven. Stimuleer bij schrif-
telijke verwerking dat er meerdere rondes gemaakt 
worden.

• Geef als leerkracht altijd duidelijk het eindsignaal aan.
•  Gebruik de lijst met antwoorden als input voor ver-

volgactiviteiten.

Tweetal coach 
Bij de werkvorm Tweetal Coach lossen leerlingen in 
tweetallen om de beurt een probleem op. Ze mogen 
elkaar daarbij helpen. Belangrijk is dat er geen extreme 
niveauverschillen zijn tussen de leerlingen die een 
tweetal vormen. Verder heb je een lijstje nodig met veel 
korte opdrachten die door de leerlingen gemaakt 
kunnen worden.

•  Als de ene leerling het antwoord geeft, is de andere 
leerling de coach: de coach controleert het antwoord 
op juistheid en geeft, als het nodig is, een tip om tot 
het juiste antwoord te komen. 

•  Leer de leerlingen om de rol van coach op zich te 
nemen: laat ze niet direct het goede antwoord voor-
zeggen!

•  Laat de leerlingen hun denkproces hardop verwoorden 
terwijl ze bezig zijn, dat is vaak leerzaam voor de 
ander. 

•  Leer de leerlingen elkaar een complimentje te geven 
als de ander het juist heeft gedaan. Let wel op de  
belangrijkste valkuil daarbij: overdrijving!

•  Wees er alert op dat niet één leerling het werk 
helemaal overneemt. De leerlingen moeten echt om 
en om antwoord geven.

•  Laat de leerlingen hun vinger opsteken als ze het 
oneens zijn met elkaar. Ze hebben dan een gezamen-
lijke vraag aan de leerkracht. 

Zoek iemand die
De kern van de werkvorm Zoek iemand Die is dat leer-
lingen op zoek gaan naar iemand in de groep die het 
antwoord weet op een van de opdrachten. De kracht zit 
hem in het feit dat elke leerling verschillende andere 
leerlingen in de groep tegenkomt en met hen gaat over-
leggen en onderhandelen. Daarnaast zorgt deze werk-
vorm ervoor dat minder taalvaardige leerlingen ook 
succeservaringen opdoen. Het is een werkvorm voor 
gebruik met de hele groep.

•  Let erop dat leerlingen de opdrachten krijgen die bij 
hun eigen niveau horen. 

•  Laat leerlingen altijd door elkaar heen door de klas 
lopen. De leerlingen zoeken een maatje op. Als ze een 
maatje zoeken hebben ze een hand omhoog, als ze 
een maatje hebben gevonden, gaat de hand omlaag. 
Zo zien leerlingen snel wie er op zoek is naar een 
nieuw maatje. 

Kijk voor de originele beschrijvingen van de werkvormen 
in het boek Taal nóg interactiever van Heijdenrijk, M. en 
Riemens, C. (2009). Vlissingen Bazalt
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“Hoe kunnen we het oefenen van spelling zo effectief mogelijk maken en tegelijkertijd goed 

aan laten sluiten bij ons onderwijsconcept?” vragen vier leerkrachten van groep 3 van 

De Mijpaal en De Achthoek zich af. Ze zijn niet optimaal tevreden met hun spellingonderwijs 

en de resultaten en willen graag met elkaar samen onderzoeken hoe ze hun spellingonderwijs 

kunnen verbeteren. Vanuit deze vraag is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd door ASKO 

Opleidingsschool. In de onderzoeksgroep zitten vier groep 3 leerkrachten van ASKO  

Opleidingsschool De Mijlpaal en De Achthoek, een bovenschools onderzoeker, een proces- 

begeleider en een inhoudelijk begeleider. Met behulp van theorie over effectieve spelling-

didactiek en ontwikkelingsgericht onderwijs heeft de onderzoeksgroep criteria voor effectief 

ontwikkelingsgericht spellingonderwijs geformuleerd. Aan de hand van deze criteria  

analyseren de leerkrachten hun spellingaanbod en signaleren daarin belangrijke tekort- 

komingen. In het vervolg van het onderzoek verzamelen en ontwerpen de leerkrachten 

nieuwe oefenactiviteiten voor spelling waarvan ze verwachten dat ze voldoen aan de opge-

stelde criteria. Deze oefenactiviteiten hebben zij een periode uitgeprobeerd in hun groepen 

waarna de onderzoeksgroep gezamenlijk evalueert hoe het werkt en of de activiteiten in de 

praktijk ook blijken te voldoen aan de criteria. Ten slotte analyseerde de onderzoeksgroep 

welke resultaten dit onderzoeksproject heeft opgeleverd wat betreft het denken en handelen 

van de leerkracht en de leerlingen, de leerresultaten van de leerlingen en aan praktisch 

bruikbaar materiaal voor de onderwijspraktijk. Deze publicatie beschrijft hoe dit onder- 

zoeksproces verlopen is en bevat de resultaten die het onderzoek heeft opgeleverd. 

De kern van het correct leren spellen is dat je een woord in gedachten 

heb, of hoort van een ander, en dat je erachter moet zien te komen 

hoe je die klanken vertaalt in letters volgens de geldende afspraken.

Spel bewust_omslag.indd   1 5-10-11   17:43


