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DE CURSORISCHE AANPAK
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BLOK A

1. Welkom op school

2. Voel je thuis

3. Kijk eens in de spiegel

4. Naar buiten

5. Ga je mee?

6. Boos, bang, blij

7. Hoera, een baby

8. Ik ben jarig

BLOK B 

1. Klaar voor de start!

2. Naar de stad

3. De dokter en de tandarts

4. De natuur in

5. Op bezoek in Nederland

6. Vandaag voel ik mij...

7. Wat wil jij later worden?

8. Feest je mee?

GOED LESMATERIAAL VOOR NIEUWKOMERS
Wereld vol Woorden is speciaal lesmateriaal voor nieuwkomers van 6 t/m 11 jaar op de basisschool. 
Met Wereld vol Woorden bied je, ondersteund door de materialen van LOGO 3000, de eerste basis 
van het Nederlands aan. Leerlingen leren de frequente basiswoorden (BAK) en oefenen hiermee in 
mondelinge activiteiten en opdrachten. Het materiaal is geschreven door en samen met leerkrachten 
uit de praktijk. Je kunt kiezen voor een thematische aanpak of een cursorische. In deze flyer lees je 
meer over de cursorische aanpak, wat een herziening is van Mondeling Nederlands - nieuw. 

DE CURSORISCHE AANPAK
Cursorisch betekent: met een systematische opbouw, waarbij de onderdelen na elkaar zijn gepland. 
De cursorische aanpak in Wereld vol Woorden is ook concentrisch, want leerinhouden komen terug, 
maar dan moeilijker. De kennis die de leerlingen opdoen in Blok A wordt in Blok B uitgebreid. Er is een 
opbouw in: 

THEMA’S
De tweewekelijkse thema’s van Wereld vol Woorden - cursorische aanpak:

● Woordenschat
Van eerste woorden voor de directe omgeving 
(klas en school, huis, lichaam en het weer) naar 
woorden voor wat verder weg.

● Taalproductie
Van vooral receptief in de eerste vier thema’s van 
Blok A, naar steeds meer taalproductie door de 
leerlingen.

● Taalfuncties
Van algemeen dagelijkse taalfuncties (begroeten) 
naar meer schoolse taalfuncties (mening geven, 
redenen geven).

● Verhalen
Van korte verhalen met korte zinnen, naar langere 
verhalen met langere zinnen.
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WOORDENSCHAT EN MONDELINGE TAALVAARDIGHEID
Taalaanbod van, instructie door en interactie met de leerkracht is essentieel.
Leerlingen kunnen daarom niet zelfstandig met Wereld vol Woorden aan de slag.

De focus van het programma ligt op
woordenschat en mondelinge taalvaardigheid
(net zoals in Mondeling Nederlands - nieuw).

Er is ook aandacht voor
klanken, zinsbouw en pragmatiek.

klankenkatern taalfunctiesverwijzingen naar
Zien is Snappen

Na elke vier thema’s is er een herhaalweek en een toetsweek. Er worden suggesties en voorbeelden 
gegeven voor activiteiten om in de herhaalweek te doen. Hieruit kun je je eigen keuze maken. 

TOETSEN 
Na elke vier thema’s (na acht weken) is er een methodegebonden woordenschattoets:
● na thema 4 van Blok A (receptieve woordenschattoets)
● na thema 8 van Blok A (receptieve en productieve woordenschattoets)
● na thema 4 van Blok B (receptieve en productieve woordenschattoets)
● na thema 8 van Blok B (receptieve en productieve woordenschattoets)
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MATERIALEN LOGO 3000

BLOK A | THEMA 4 | NAAR BUITEN

WOORDENSCHAT EN TAALONDERDELEN

OVERZICHT WEEK 1

cluster g2-herfst-6 cluster g2-winter-20 cluster g1-lente-26

praatplaat p-winter-3 cluster p-winter-8 cluster p-herfst-8 cluster g2-herfst-8

cluster g2-herfst-7 cluster p-herfst-9

cluster p-winter-3

cluster g1-herfst-27 praatplaat p-lente-3 cluster g1-zomer-2

dag 4 toevoegen

dag 4

dag 1

dag 1

dag 3 toevoegen

dag 3

dag 2 toevoegen

dag 2

dag 5 toevoegen

dag 5
werkwoorden

overige woorden

werkwoorden

werkwoord

overige woorden

werkwoorden

zelfstandige naamwoorden
overige woorden

zelfstandige naamwoorden

werkwoorden

zelfstandige naamwoorden

overige woorden

zelfstandige naamwoorden

aan hebben

buiten

hangen

binnen - buiten
daar - hier

koud - warmhangen ● pakken

trekken ● uitwringen

vissen ● vliegen ● waaien

de druppel ● de jas

de knoop ● de muts

de plas ● het raam ● de rits 

de sluiting ● de sok

achter - voor 

beneden - boven 
kletsnat

op - onder 

de boom ● de sjaal ● de tak

de verwarming / de kachel 

de wanten ● de wind

schaatsen
waaien, het waait

de zon schijnt ● het regent

het regent dat het giet
de bliksem ● de donder

de mist ● het onweer

het raam ● de regenboog

de schaats ● de slee

het weer ● de wind ● het ijs

januari ● februari ● maart ● april ● mei ● juni ● juli ● augustus

september ● oktober ● november ● december

eergisteren ● gisteren ● morgen ● overmorgen ● vandaag

warm - koudde boom ● de datum

de herfst ● het jaargetijde/

de jaargetijden ● de lente 

de maand ● het seizoen

de winter ● de zomer

overige woorden

buiten ● vandaag
gisteren

regenen ● schijnen

sneeuwen
zelfstandige naamwoorden

de maand ● de muts

de paraplu ● de regen

het seizoen ● de slee

de sneeuw ● de sneeuwbal 

de sneeuwpop ● de wanten

de zon ● de zonnebril

woordkalender

kies zelf twee woorden

3



4

LOGO 3000 EN ZIEN IS SNAPPEN
Per les wordt aangegeven welke platen van LOGO 3000 bruikbaar zijn en welke lessen van
Zien is Snappen aansluiten. Handig voor de gebruikers van deze materialen! 

De ontwikkeling van Wereld vol Woorden is mogelijk gemaakt met steun van
Stichting Kinderpostzegels en in samenwerking met LOWAN.
 
BESTELLEN
Wilt u Wereld vol Woorden bestellen, kijk dan op cedgroep.nl/webwinkel.
Het materiaal wordt vanaf 15 juli geleverd, maar je kunt wel alvast bestellen.
De prijs van het pakket Wereld vol Woorden cursorisch is € 500,-.
 
CONTACT
Wil je meer weten? Mail naar wereldvolwoorden@cedgroep.nl.


