
• Wereld vol Woorden thematisch: de basis

• Veelgestelde vragen

Heb je een vraag? Stel ‘m in de chat!

Welkom!



Ga naar www.menti.com

Log in met de code die je in beeld ziet. 

Waar wil jij meer over weten?

http://www.menti.com/


KERN: thematisch woordenschatonderwijs 

DOEL: Nederlands taalvaardig worden 

DOELGROEP: nieuwkomers van 6 t/m 12 jaar

ORGANISATIE: In stamgroep, met niveaudifferentiatie

TIJD: dagelijkse lessen van (+/-) 90 minuten

Wereld vol Woorden



Taal- en denkniveau

denkniveau Taalvaardigheid in de 
thuistaal

Nederlandse 
taalvaardigheid



Thema’s

Zaakvakthema’s: 
Te land, ter zee en in de lucht

Algemene thema’s:
Wat doen mensen?

• Van steen tot huis

• Van huis tot stad

• Water? Ja, natuurlijk! (twee delen)

• Het weer

• In vogelvlucht

• Nyd dit måltid

• Hatsjoe! 

• Boekeloeren

• Feest! (twee delen)

• Volgorde van de thema’s is 
flexibel

• Instroom kan op elk 
moment



Impliciete taalverwerving:
incidenteel leren

• Rijke, talige context

• Interactie, mondelinge uitwisseling

• Samenwerken aan functionele 
opdrachten

Intentioneel en incidenteel leren

Expliciet NT2-aanbod: 
intentioneel leren

• Woordaanbod met de viertakt

• NT2-grammatica (Zien is Snappen)

• Taalhandelingen





Doelen: woordaanbod

• Dagelijks 10-15 woorden

• Clusters en praatplaten uit LOGO
• LOGO3000

• Selectie uit LOGO groep 3 en 4/5



Basiswoordenschat (BAK) en functionele woorden bij het thema

Woordaanbod



• Aanbod voor absolute beginners?

• Wat is relevant voor jonge leerlingen?

• Uitbreiding voor oudere/gevorderde leerlingen?

Woordaanbod





De viertakt:

• Voorbewerken

• Semantiseren

• Consolideren

• Controleren

Intentioneel woordaanbod



De viertakt:

• Voorbewerken

• Semantiseren

• Consolideren

• Controleren

Intentioneel woordaanbod (2)



Incidentele woordverwerving



Samenwerken



Meertalig leren



Samen en op niveau



Uitgangspunt: iedereen doet mee op zijn eigen niveau. 

• Afwisseling van klassikale activiteiten en activiteiten in groepjes
• Homogene groepjes: aanbod op niveau.
• Heterogene groepjes: differentiatie in rolverdeling.

• Dagelijkse differentiatie-activiteit:
• op taalniveau
• op cognitief niveau
• op interesse

• Samenstelling van de groepjes is flexibel!

Differentiatie





• Jonge leerlingen (v.a. 6 jaar)

• Leerlingen met weinig schoolervaring 

• Absolute beginners 

• Oudere leerlingen

• Gevorderde leerlingen

Differentiatie: specifieke groepen



Zien is Snappen



aanbod toetsing
herhaling, 
verdieping, 
verbreding

Opbouw van een thema



• Na ieder thema een toets.

• Thema van 2 delen? Toets na deel 2.

• Passieve toets: LOGO digitaal (toetsmodule wordt verbeterd)

• Actieve toets: thematoets Wereld vol Woorden
• Deel A: labels (‘hier zie je een…’)

• Deel B: concepten (‘een bank, een stoel en een tafel zijn allemaal…’)

• Deel C: taalvaardigheid (‘vertel eens over het weer in jouw land’)

Toetsing



Uitbreiding inhoud en materiaal

• Woordkaartjes?

• Schriftelijke verwerking?

• Koppeling naar andere vakken?

• Koppeling Horen, Zien en Schrijven?

Materiaal delen: Wikiwijs!



Totaalaanbod thema’s: 36 weken 

• 90 minuten per dag. Wat als dat niet (altijd) lukt?

• Wat als je lessen niet ‘af’ krijgt?

Durf te selecteren!

Planning



Bekijk de lesideeën kritisch en pas aan aan jouw groep:

• Welke activiteit(en) ga je precies zo doen als ze er staan?

• Zijn er activiteiten ongeschikt voor jouw groep? (weglaten, bijstellen, vervangen)

• Zijn er activiteiten zo leuk en geschikt dat je er meer van wil doen? 
(uitbreiden/verdiepen)

• Welke keuzes maak je in de differentiatie-activiteit?

De leerkracht is eigenaar!



Vragen


