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Uitbreiding van de woordenschat is een spannend aspect tĳ dens de fase waarin het aantal woorden in het hoofd van een kind 

groeit als kool. Peuters en kleuters werken intensief aan hun taalvorming en iedere dag voegen ze nieuwe woorden aan hun 

voorraadje toe. De woordenschatontwikkeling van heel jonge kinderen speelde zich voorheen vooral af op schoot bĳ  moeder 

thuis. Op de schoot van de werkende moeders bevindt zich tegenwoordig echter een laptop en haar kinderen zitten op school. 

Dit betekent in elk geval dat de rol van de leerkracht op de (peuter)scholen is veranderd. De kinderen worden op school tĳ dens 

het voorlezen en interactieve kringgesprekken geconfronteerd met woorden. De kinderen kĳ ken naar de juf, horen de klanken 

en begrĳ pen dat het ergens over gaat. Waarover het kan gaan zullen de kinderen zelf invullen met hun associatief ‘gebrabbel’. 

Voorwaarde daarbĳ  is dan wel, dat de juf een intense belangstelling toont voor de onsamenhangende betogen die jonge 

kinderen houden en de soms wilde gedachtesprongen die ze maken.

Het is van belang dat de leerkracht, die vaak een groter deel van de dag met de kinderen praat dan de ouders, zich bewust 

is van hun taalaanbod. En gelukkig zĳ n de leerkrachten dat ook. Leerkrachten die werken met jonge kinderen bedenken 

verteltafels, interactieve vertelkringen en lezen kleurrĳ ke prentenboeken voor. Ik ontwikkelde vanuit bovengenoemde 

gedachtengang ‘Woorden met Wim’. Wim de woordspin en zĳ n verteltheater helpen leerkrachten om op speelse en interactieve 

wĳ ze om te gaan met woordenschat. 

Simone de Groot

Voorwoord
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De Wob mofte zĳ n frinse fruin.

De Pikkel beunde snerp in de fruin van de Wob.

“Groes mĳ  bale fruin” loeg de Wob biest.

“Mĳ n fruin is frins!”

“Proest bedaan” makkelde de Pikkel.

“Mart jĳ  meneden geen lĳ pjes?”

“Ik mart geen rotste pikkels” slukte de Wob biest.

Vragen: (in hele zinnen beantwoorden)

1 Wat mufte de Wob?

2 Hoe beunde de Pikkel in de fruin van de Wob?

3 Wat is de fruin?

4 Wat makkelde de Pikkel?

Soms kun je antwoord geven op vragen en er toch niets van hebben begrepen……

De Pikkel en de Wob.De Pikkel en de Wob.
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Hoe ontstaat woordenschat?
In het algemeen leren kinderen de betekenis van de meeste woorden op een indirecte manier, door dagelĳ kse ervaringen met 

gesproken en geschreven taal. Dit geldt met name tot ongeveer het 6e jaar. Tot de tĳ d dat een kind leert lezen maakt het zich 

vooral woorden eigen door interactie met ouders/verzorgers en andere mensen in zĳ n of haar omgeving. Bĳ voorbeeld door naar 

volwassenen te luisteren. Een deel van de kinderen verwerft zĳ n woordenschat in een rĳ ke taalomgeving door gesprekken over de 

betekenis van woorden. Als een kind leert lezen, worden de door lezen opgedane woorden opgeslagen bĳ  de al aanwezige woorden, 

die door dagelĳ kse ervaringen zĳ n opgedaan. Vanaf groep 5 neemt de woordenschat vooral toe door het onderwĳ s in de kennis-

gebieden, maar ook door de leesactiviteiten van de leerling. De omvang van de tĳ d die de leerling leest over allerlei zaken bepaalt 

dan vooral het al of niet sterk groeien van zĳ n woordenschat. In de praktĳ k is de woordenschat van kinderen die veel lezen in het 

algemeen vier keer zo groot dan die van kinderen die zelden of nooit lezen. Kortom: vergroting van de woordenschat is ook 

afhankelĳ k van de leesvaardigheid. Voor het schoolsucces van kinderen is het ook van belang dat bepaalde woorden, bĳ voorbeeld 

bĳ  het onderwĳ s in de kennisgebieden, op directe wĳ ze onderwezen worden.

Verschillen in woordenschat 
tussen kinderen.
Kinderen die in groep 1 de basisschool binnen komen, verschillen soms sterk in woordenschat van elkaar. Sommige kinderen 

hebben op bepaalde gebieden een zeer grote woordenschat, terwĳ l dat voor andere gebieden niet het geval is. Al vroeg aangetroffen 

verschillen in woordenschat hebben gevolgen voor het schoolsucces. Woordenschat speelt dan ook een belangrĳ ke rol bĳ  de (vroege) 

leesontwikkeling. Onderzoek laat namelĳ k zien, dat de grootte van de woordenschat op driejarige leeftĳ d sterk verbonden is met het 

latere leren lezen. Genoeg reden dus, om volop aandacht te besteden aan woordenschat bĳ  jonge kinderen.
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Woorden met Wim de Woordspin
Bĳ  woordenschatonderwĳ s is het belangrĳ k veel te herhalen en regelmatig voor een andere benadering te kiezen. Herhaling zorgt 

ervoor dat het woord beter blĳ ft hangen. Het is daarbĳ  van belang dat het woord of begrip in een betekenisvolle context wordt aan-

geboden. Doordat een kind een woord niet in een keer leert zal de kennis opgebouwd worden door veelzĳ dige ervaringen met de 

betekenis. Maar ieder kind wil ervaren op zĳ n of haar eigen manier! Wim de Woordspin stelt daarom zĳ n vragen vanuit de ‘meervou-

dige intelligentie theorie’ van Howard Gardner. Veel kinderen hebben meer moeite met het aanleren van een nieuw begrip omdat het 

slechts op een manier wordt aangeboden. Vaak kunnen kinderen een begrip wel benoemen en vragen beantwoorden, maar is er geen 

sprake van een dieper begrip. Ze kunnen er zich dan bĳ voorbeeld geen beeld van vormen. (zie oefening de Pikkel en de Wob)

Om een zo goed mogelĳ k beeld te kunnen vormen bĳ  nieuwe begrippen is het noodzakelĳ k dat er een dagelĳ kse oefening plaatsvindt. 

Woorden met Wim biedt de mogelĳ kheid om kinderen meer voorstelling en begrip te laten krĳ gen bĳ  nog onbekende begrippen. 

Daarbĳ  wordt gebruik gemaakt van 8 praatkaartjes om zo een diversiteit te krĳ gen in de benadering van onbekende begrippen. Deze 

oefeningen sluiten aan bĳ  de genoemde ‘theorie van meervoudige intelligentie’ van Howard Gardner. De kinderen leren de woordbe-

tekenissen met Woorden met Wim. Voor het oefenen met de vorm van de woorden zelf verwĳ zen wĳ  u graag naar Villa Letterpret. 
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Meervoudige intelligentie en woordenschat
De acht intelligenties zoals deze begin jaren tachtig door de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner zĳ n gedefi nieerd 

(Gardner,1984) worden als uitgangspunt gebruikt voor de betekenisonderhandeling van een woord. Intelligentie is voor Gardner de 

bekwaamheid om problemen op te lossen of om iets bestaands aan te passen aan veranderende omstandigheden. Mensen blĳ ken 

dat op verschillende manieren te doen. Dat komt door de wĳ ze waarop zĳ  gebruik maken van een reeks verschillende intelligenties. 

Die zĳ n voor iedere persoon zo uniek als een vingerafdruk. De mate waarin ze onderling in sterkte, mogelĳ kheden en samenwerking 

variëren,verschilt van mens tot mens. Anders gezegd, ieder mens heeft zĳ n eigen profi el van onderling op elkaar inwerkende intelli-

genties. Elke intelligentie kan aan sterkte winnen, zĳ  het niet ongelimiteerd. Intelligenties zĳ n dus tot op zekere hoogte te ontwikkelen. 

Gardner benoemd acht verschillende intelligenties:

verbaal/linguïstisch 

logisch/mathematisch

visueel/ruimtelĳ k 

muzikaal/ritmisch 

lichamelĳ k/kinesthetisch

intrapersoonlĳ k 

interpersoonlĳ k 

natuurgericht

Voor deze instructiestrategie wordt gekozen, om in te kunnen gaan op het idee om aan te sluiten bĳ  de verschillende leerbehoeften 

van kinderen en een zekere afwisseling in woordenschataanbod te verzekeren. De theorie van meervoudige intelligentie wordt ver-

werkt in de stap betekenisonderhandeling. De betekenisonderhandeling vindt plaats rondom de woorden die de leerlingen aandragen 

en herhaalt zich bĳ  het aanbod van de woorden vanuit het initiatief van de leerkracht. In het kader van meervoudige intelligentie en 

woordenschat hebben wĳ  bĳ  het werken met Wim de Woordspin 8 deelgebieden gedefi nieerd:

Woorden en vertellen

Woorden en rekenen

Woorden en beelden

Woorden op muziek

Woorden en ervaren

Woorden en denken

Woorden en delen

Woorden en structuur
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De invloed van poppen op het leereffect.
Uit onderzoek blĳ kt dat tĳ dens gesprekken tussen leerkracht en leerling de leerling niet optimaal aan het woord komt. Het gebruik 

van een pop als intermediair blĳ kt daarbĳ  een goede oplossing. Omdat het kind de poppen als ‘levend’ ervaart, is er sprake van meer 

betrokkenheid en worden woorden beter onthouden. Een kind dat zelf een pop mag bespelen, zal zich over het algemeen spontaner 

uiten omdat het zich achter een pop als het ware een beetje kan ‘verbergen’. Als een pop wordt ingezet bĳ  bĳ voorbeeld het kring-

gesprek, vertelt een kind doorgaans ook veel meer tegen de pop dan tegen de volwassene. Poppen verkleinen dus de afstand en zĳ n 

minder bedreigend. Ze zorgen voor een veilige pedagogische sfeer en lokken uit tot interactie. Voor de woordenschatuitbreiding is 

gekozen voor een handpop: Wim de woordspin.

Tĳ dens het spel met Wim wordt er veel gebruik gemaakt van taal. Door gebruik te maken van Wim de woordspin worden als vanzelf 

de 8 intelligenties aangesproken zoals Gardner deze heeft onderscheiden. Kinderen met een talent voor taal luisteren naar de woor-

den, denken in woorden en reageren met woorden. Ze maken gebruik van hun talent en ontwikkelen het verder.

Wanneer er bĳ voorbeeld sprake is van een ´probleem´ met Wim, moet er iets worden opgelost en dan komt de logisch-mathemati-

sche intelligentie goed van pas. De kinderen met dit talent zullen onmiddellĳ k proberen het probleem helder te krĳ gen. Ze luisteren, 

letten op en proberen door logisch na te denken de afl oop, de ´ontknoping´ te voorspellen.

Het gebruik van liedjes en muziek tĳ dens poppenspel doet  daarentegen een beroep op de muzikale intelligentie. Ook zal het ´vraag 

en antwoord spel´, het ´ritmisch roepen´ ervoor zorgen dat het kind geboeid zal luisteren, leren en reageren.

Bĳ  poppenspel is er daarnast ook iets te zien. Dit zal een kind dat visueel is ingesteld helpen het verhaal te begrĳ pen. Het kind zal de 

beelden in zich opnemen en ze later kunnen verwerken door middel van tekeningen in het verteltheater. Een kind met een intraper-

soonlĳ k talent kan zich identifi ceren met het karakter van Wim de woorspin. De eenvoud van het poppenspel, het decor en het ver-

haal zelf laten veel ruimte voor de fantasie. Het kind kan zich mee laten voeren door de vertelling, er zĳ n eigen draai aan geven en het 

op zĳ n eigen leven betrekken en er verschillende vervolgverhalen bĳ  verzinnen.

Een kind dat leert via interpersoonlĳ ke intelligentie, zal ten eerste al genieten van het samenzĳ n! Het zal regelmatig om zich heen kĳ -

ken en zich bewust zĳ n van andere kinderen. Verder zal dit kind zich inleven in de personages en ze willen helpen! Het zal opspringen 

als er hulp gevraagd wordt, zich inspannen en meedenken om het verhaal tot een goed einde te brengen.

Bewegen hoort ook bĳ  poppenspel. Een goede poppenspeler weet de poppen ´natuurlĳ k´ te laten bewegen. Er wordt afwisselend 

gebruik gemaakt van taal en van gebaren, houdingen en bewegingen van de poppen. Een lichamelĳ k ingesteld kind zal de gebaren 

die Wim de woordspin maakt, soms eerder oppikken dan de woorden die Wim uitspreekt. Het zal de gebaren af en toe automatisch 

nadoen.

Ook het publiek beweegt tĳ dens een voorstelling! De kinderen veren op als het spannend wordt. Ze gaan staan, roepen, wĳ zen en 

zwaaien. Dit mag. Het kan zelfs niet anders. Waar een groep tĳ dens een voorleesverhaal stil op de stoel zit, wordt deze nu juist uitge-

nodigd om mee te doen en te reageren.

Wanneer tot slot de pop tĳ dens het spel elementen en objecten rubriceert en in kaders plaatst, bĳ voorbeeld binnen de seizoenen, 

komt dit tegemoet aan de natuurgerichte intelligentie.
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Woordenlijst maken.
Het is verstandig uit te gaan van een woordenlĳ st, bĳ voorbeeld aan de hand van een thema. Veel peuter- en kleutermethoden hebben 

deze woordenlĳ sten opgenomen in de handleiding. Deze zĳ n uiteraard goed bruikbaar. Gebruik in eerste instantie de woorden die 

onmisbaar zĳ n om het thema te kunnen bespreken. Deze woorden zĳ n de nieuwe begrippen. Verder is het van belang om te beden-

ken welke begrippen kinderen al kennen. Dit zĳ n de bekende begrippen. Wanneer het thema met de bĳ behorende woorden wordt 

geïntroduceerd kan met deze bekende begrippen gestart worden. Met behulp van Wim de Woordspin en zĳ n verteltheater wordt er 

eerst samen met de kinderen een inventarisatie gemaakt van de bekende begrippen. 

Beeldwoordenveld in het verteltheater.
Een beeldwoordenveld wordt door het kind individueel gemaakt. Wanneer u het thema introduceert waar de komende weken aan 

gewerkt gaat worden wil Wim de woordspin graag weten waar iedereen aan denkt bĳ  het thema. De kinderen tekenen de woorden 

waaraan ze denken op losse, blanco kaartjes. Wim stimuleert de kinderen zoveel mogelĳ k om dit alleen te doen. Hiermee kan de 

beginsituatie van iedere leerling afzonderlĳ k worden 

geïnventariseerd. Vervolgens roept Wim de kinderen 

in een kringsituatie bĳ  elkaar. U kunt er vervolgens 

voor kiezen om de kinderen de woorden aan Wim te 

laten geven. Hĳ  hangt ze dan op in zĳ n Verteltheater. 

Alle kinderen mogen dan mee doen om te raden wat 

er op de kaartjes is getekend en welk woord wordt 

bedoeld. Met het verzamelen van de woorden die de 

leerlingen zelf inbrengen is de les ten einde.

In het volgende lesmoment wordt het tremawoord 

op het whiteboard geschreven em worden de 

nieuwe begrippen op het whiteboard gehangen. 

Hiervoor wordt gebruik gemaakt van afbeeldingen.
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Verhaal/prentenboek
Het volgende lesmoment kiest u ervoor om een verhaal/prentenboek voor te lezen dat aansluit bĳ  het thema. Probeer daaruit de 

woorden te halen die de kinderen hebben ingebracht. Vervolgens worden uit het boek een aantal nieuwe woorden gehaald. Deze 

woorden zĳ n van belang om een verhaal te kunnen begrĳ pen en u heeft ze zelf verbeeld met een foto of een tekening. Deze plaatjes 

en foto’s worden eerst gepresenteerd in het verteltheater. Indien mogelĳ k is het aan te raden om voorwerpen laten zien en die bĳ  de 

foto’s en plaatjes leggen. Vervolgens is het van belang dat de kinderen niet alleen de naam van het plaatje leren kennen maar ook de 

betekenis ervan. De betekenisonderhandeling wordt gedaan aan de hand van 8 verschillende vragen. Voor iedere poot van Wim de 

woordspin wordt een vraag gesteld. Wim de woordspin gaat vervolgens met de kinderen onderhandelen over de betekenis van een 

woord. Hierbĳ  worden de 8 vraagkaartjes ingezet.

Controle
Aan het eind van het thema worden de woorden die beheerst worden en de woorden welke nog extra aandacht nodig hebben 

geïnventariseerd. De woorden die voldoende gekend worden, worden bewaard. De andere woorden worden in de volgende week 

regelmatig herhaald met behulp van de verschillende werkvormen. Dit gebeurt op ‘tussendoor-momenten’ of in een speciaal 

kwartier per dag. Hang de ‘moeilĳ ke’ woorden met bĳ behorende afbeeldingen op het whiteboard in het verteltheater. Of vermeld ze 

bĳ voorbeeld in nieuwsbrieven aan ouders zodat er aandacht aan geschonken kan worden. Maak daarnaast een ‘woordenmand’ met 

allerlei voorwerpen die bĳ  de woorden horen. 

Wekelijkse voorbereiding
Het voordeel van wekelĳ ks voorbereiden is dat middels pre-teaching kinderen voor wie het extra veel moeite kost om woorden te 

leren, voorbereid kunnen worden op de lessen. Bewaar de woordenlĳ sten, zodat altĳ d teruggegrepen kan worden naar woorden die al 

eens aan bod zĳ n geweest. Afbeeldingen zĳ n noodzakelĳ k bĳ  woordenschatonderwĳ s. Verzamel dus beeldmateriaal (uit bĳ voorbeeld 

tĳ dschriften) en bewaar dit per thema geordend in hangmappen. U kunt natuurlĳ k ook digitale foto’s maken en deze printen en 

sealen. 

Benoemsnelheid
Voor het vlot leren lezen is het belangrĳ k om woorden snel te kunnen benoemen. Doe spelletjes met kinderen waarbĳ  de woorden 

zo snel mogelĳ k benoemd moeten worden. Gebruik een zandloper om het speleffect te versterken. Bĳ voorbeeld: ‘Wie weet er meer 

woorden: Wim of de kinderen?’
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Wie is Wim de Woordspin?
Wim de Woordspin is een handpop. Een nieuwsgierige spin met een vriendelĳ ke 

uitstraling. Hĳ  woont in Villa Letterpret. Samen met de kinderen ontdekt Wim woorden 

die binnen het thema worden aangeboden. Wim wil de diepere betekenis weten van 

woorden en is niet tevreden wanneer hĳ  alleen maar weet hoe iets heet. De kinderen 

doen spelletjes met Wim. Ze raken aan de praat met Wim over de betekenis van een 

woord en krĳ gen de gelegenheid hun eigen ervaringen hieraan te koppelen door te 

zoeken naar andere woorden waar het woord een relatie mee heeft.

Wim kan goed ingezet worden in de grote kring maar ook bĳ  kleine kringactiviteiten en 

tutor- en RT-momenten werkt het gebruik van een handpop zeer effectief.

Doordat kinderen denken dat Wim echt bestaat, zullen zĳ  eerder geneigd zĳ n te reageren 

en zelfs aan te raken waardoor er een ontspannen vorm van communicatie ontstaat.

Aandachtspunten:
• De woordspin is voor het aanleren van woordbetekenissen

• Woorden met Wim sluit aan bĳ  de kerndoelen 10 en 12.

• De woorden worden aangeboden binnen een context

• Gebruik van concrete materialen en visuele ondersteuning (foto’s) is belangrĳ k.

• Laat de kinderen zoveel mogelĳ ke aanwĳ zen, benoemen, beschrĳ ven en fantaseren

• Gebruik de 8 vraagkaartjes om de manier van vraagstelling af te wisselen.

• Wim wil in ieder pootje een ander vraagkaartje.

• Werk afwisselend met kinderen met hetzelfde taalniveau en dan weer met wisselend

   taalniveau. Kinderen leren zo van elkaar!

Wie is Wim de Woordspin?
Wim de Woordspin is een handpop. Een nieuwsgierige spin met een vriendelĳ ke 

uitstraling. Hĳ  woont in 

die binnen het thema worden aangeboden. Wim wil de diepere betekenis weten van 

woorden en is niet tevreden wanneer hĳ  alleen maar weet hoe iets heet. De kinderen 

doen spelletjes met Wim. Ze raken aan de praat met Wim over de betekenis van een 

woord en krĳ gen de gelegenheid hun eigen ervaringen hieraan te koppelen door te 

zoeken naar andere woorden waar het woord een relatie mee heeft.

Wim kan goed ingezet worden in de grote kring maar ook bĳ  kleine kringactiviteiten en 

tutor- en RT-momenten werkt het gebruik van een handpop zeer effectief.

Doordat kinderen denken dat Wim echt bestaat, zullen zĳ  eerder geneigd zĳ n te reageren 

en zelfs aan te raken waardoor er een ontspannen vorm van communicatie ontstaat.
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Wim de 
woordspin
Materiaal:

• Wim de woordspin

• Verteltheater

• Vraagkaartjes

Woordspin:
Gebruik het verteltheater. Schrĳ f het themawoord in het midden.

Vraag aan de kinderen welke woorden zĳ  al kennen en teken die 

in de woordspin.

U kunt ook de kinderen zelf laten tekenen op blanco kaartjes.

Dit zĳ n de bekende begrippen.

Vraagkaartjes:
Wanneer u met Wim en de kinderen praat over een voorwerp 

gebruikt u daarbĳ  de

vraagkaartjes. Dit zĳ n kaartjes waarop een opdracht is 

getekend. De opdrachten helpen de kinderen om

meer te weten te komen over het woord en de betekenis ervan. 

Doordat het woord verschillende betekenisrelaties krĳ gt ontstaat 

er een dieper begrip. Laat de kinderen aanwĳ zen,benoemen,bes

chrĳ ven,vertellen,fantaseren,aanraken e.d.

Het thema/de hoeken:
De woorden sluiten aan bĳ  het thema. Het is belangrĳ k dat u de 

nieuw aan te leren

woorden ook concreet als voorwerp voor u hebt liggen.

De concrete voorwerpen worden vervolgens naar de hoeken 

gebracht zodat kinderen het

juiste woord gaan gebruiken tĳ dens het spel.

Gedurende de week haalt Wim voorwerpen weer op uit de 

hoeken om ze te herhalen op een spelmatige manier. Wim is 

niet de slimste spin en vraagt iedere keer opnieuw wat het 

woord betekent. (kracht van herhaling)

Tip: Fotografeer de voorwerpen zodat u allerlei leuke spelletjes 

kunt spelen.

Kerndoel: 10+12
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Kun je erover vertellen?
Lees er een boekje over.
Praat erover met elkaar.

Hoe duur is het?
Hoeveel zĳ n ervan?
Leg van groot naar klein.

Wat kun je ermee doen?
Kun je ermee spelen?
Beeld het uit.
Hoe voelt het aan?

Teken het.
Pak de juiste foto.
Leg het voorwerp bĳ  de foto.
Zoek de twee helften bĳ  elkaar.

Als jĳ  er een zou hebben hoe voel je je dan?
Wat zou jĳ  ermee doen?
Aan wie zou jĳ  er een willen geven
en waarom?

Kun je er samen mee spelen of werken?
Bedenk samen het antwoord.

Maakt het ook geluid?
Kun je er muziek mee maken?
Ken je er een liedje over?
Welk melodietje past hierbĳ ?

Waar is het van gemaakt?
Leg de materiaalsoorten bĳ  elkaar.

VERBAAL-LINGUÏSTICH

LOGISCH-MATHEMATISCH

LICHAMELĲ K-KINESTHETISCH

VISUEEL-RUIMTELĲ K

INTRAPERSOONLĲ K

INTERPERSOONLĲ K

MUZIKAAL-RITMISCH

NATURALISTISCH

Wim’s vraagkaartjes
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Spelletjes met Wim
Voor een goede woordenschatuitbreiding moeten woorden vaak worden herhaald. Spel is daarvoor hét middel om met jonge kinde-

ren de woorden te oefenen. De volgende spelletjes zĳ n per intelligentie ingedeeld.

De spelletjes worden gespeeld met de themawoorden.

Voor elk thema woord moet een foto of tekening beschikbaar zĳ n.

Deze foto’s of tekeningen worden praatkaartjes genoemd.

Plak aan de achterkant van het kaartje een stukje magneet plakband zodat het kaartje opgehangen kan worden in het verteltheater.
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Verbaal-linguïstisch
Raad het woord

Hang drie praatkaartjes in het verteltheater. Geef een 

omschrĳ ving van het woord. Kinderen moeten vervolgens het 

woord raden.

In verhaalvorm

Deel de praatkaartjes van de themawoorden uit in de klas.

Vertel een verhaal tot een van de woorden ingevuld kan worden.

De kinderen houden het betreffende kaartje omhoog.

Buren

Noem ‘aanverwante’ woorden die met een van de themawoorden 

te maken hebben en laat de kinderen raden welk woord er bĳ  

hoort.

Dobbelen

Neem een grote dobbelsteen en plak er (bĳ voorbeeld met klittenband) woordkaartjes of plaatjes op. De kinderen gooien met de dob-

belsteen. Welk woord komt boven? Laat het kind iets vertellen over het betreffende woord.
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Logisch-mathematisch
Vertel een verhaal

Spreek van tevoren een themawoord af waar de kinderen op 

moeten letten.

Hoe vaak kwam het woord voor?

Tellen

Wie heeft de eerste letter van het themawoord in zĳ n naam? 

Hoeveel kinderen zĳ n dit? 

Oorzaak-gevolg 

Leg een aantal praatkaartjes neer die een verhaal vertellen. 

Kunnen de kinderen het verhaaltje in de juiste volgorde leggen?

Gebruik hiervoor het verteltheater.

Op volgorde

Leg een aantal praatkaartjes neer van voorwerpen. Laat de kin-

deren deze in volgorde leggen bĳ voorbeeld van goedkoop naar 

duur of van klein naar groot.

Lotto

Geef de kinderen een kopie van een lottokaart. Laat in ieder vakje een tekening maken. Kopieer de lottokaart en knip van de kopie de 

plaatjes uit. Speel lotto.
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Visueel-ruimtelijk
Leg de praatkaartjes bĳ  de voorwerpen

Fotografeer een aantal voorwerpen die horen bĳ  het thema.

Leg de voorwerpen op tafel.

Laat de kinderen de voorwerpen bĳ  de foto’s leggen.

Memory

Druk elke pratkaartje twee keer af en speel memory.

Zoek de ander

Deel de foto’s van de voorwerpen uit. Laat de kinderen elkaar 

opzoeken. Wie horen er bĳ  elkaar? Gevonden? Dan ga je zitten.

Zoek de andere helft

Snĳ d de foto’s doormidden. Deel de helften uit. Laat de kinderen 

met de bĳ  elkaar horende helften elkaar opzoeken.

Ik zie ik zie wat jĳ  niet ziet

Hang drie foto’s op in de vertelkast. Een kind mag een beschrĳ ving geven van een foto. Andere kinderen moeten raden welke foto 

wordt bedoeld.

Kimspel met plaatjes, voorwerpen of woorden

Leg plaatjes, voorwerpen. Laat kinderen er even naar kĳ ken, bedek alles weer. Wat lag er onder de doek? Neem een van de foto’s 

weg. Welke foto mist er nu?
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Muzikaal/ritmisch
Stappen, klappen en neuriën

Neem 5 woorden. Klap ze, neurie ze en stamp ze (in klankgroe-

pen) en laat ze raden door de kinderen.

Hoor je je woord? Ga dan staan.

Welk geluid of welk melodietje vind jĳ  pas-
sen bĳ  het woord?

Geef een woord. Laat verschillende stukjes muziek horen. Wat 

vinden de kinderen een passend muziekje bĳ  het woord?

Verzin een lied

Ieder kind krĳ gt een aantal praatkaartjes. Verzin een lied en als je 

wilt mag je het zingen!

Geef een rĳ mwoord

Laat kinderen rĳ mwoorden verzinnen bĳ  de praatkaartjes.
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Lichamelijk/kinesthetisch
Een kind beeldt het woord uit en de anderen 

raden

Er liggen praatkaartjes van de woorden in de kring. Een kind mag 

een woord uitbeelden.

De andere kinderen mogen raden welk woord wordt uitgebeeld.

In de kring 

Alle kinderen staan in de kring met aan een keykoord een praat-

kaartje. In het midden staat een kind met de bal. Wim de woord-

spin roept een woord en het kind met de bal moet de bal gooien 

naar het kind dat het bĳ behorende praatkaartje heeft. Dit kind 

vangt de bal alleen als het juist is.

‘Ren je rot’

Leg twee hoepels neer en geef de hoepels een defi nitie. 

Bĳ voorbeeld: binnen/buiten.

Geef de kinderen praatkaartjes van voorwerpen die binnen of buiten gebruikt kunnen worden.

Maak twee groepjes en speel een estafette. Welk groepje heeft het eerst alle kaartjes in de juiste hoepels gelegd?

Lopen maar

Leg de praatkaartjes op de grond. Geef een omschrĳ ving van het woord. Laat de kinderen naar het woord lopen.

Kring ‘houd het plaatje omhoog’

De kinderen staan in de kring. Iemand noemt een woord en degene die het woord of het plaatje heeft houdt dit omhoog.
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Intrapersoonlijk
Welk kaartje kies jĳ  als je dit woord hoort?

De kinderen hebben allemaal twee praatkaartjes voor zich liggen 

(bĳ voorbeeld vrolĳ k-treurig). Ze houden het plaatje omhoog dat 

bĳ  hun gevoel past wanneer ze een betreffend woord horen.

Wat vind jĳ  ervan? Lust jĳ  het? Zou je het 
willen doen? Zou je het willen hebben?

Kinderen geven antwoorden op een van tevoren gestelde vraag.

30 seconden 

Gebruik hierbĳ  minizandlopers.

Vertel in 30 seconden aan een ander wat je van een woord weet. 

Bedenk eerst zelf wat je gaat vertellen.

De vergeet-ik-elke-keer zak

Deze zak hangt in de klas. Laat kinderen woorden die ze elke 

keer vergeten hierin stoppen. 
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Interpersoonlijk
Wie ben jĳ ?

Deel praatkaartjes uit van woorden. Laat de kinderen het kaartje 

geven aan iemand waar ze dat woord bĳ  vinden  passen.

Wie ben ik? 

Hang praatkaartjes of foto’s van themawoorden aan een key-

koord. Hang de plaatjes op de rug van de kinderen zodat ze 

zelf niet kunnen zien welk woord ze op de rug hebben.Kinderen 

moeten aan elkaar vragen stellen om er zo achter te komen wat 

of wie ze zelf zĳ n.

Levend kwartetten

Ieder kind heeft een woord uitgekozen. De kinderen zĳ n in vier 

groepen verdeeld. 

Deze woorden worden in de hoed gedaan. De kinderen vertellen 

alleen aan hun eigen groep wie ze zĳ n. Probeer van andere groe-

pen woorden weg te vragen zoals met kwartetten.

Zoek het verband

Wim de woordspin deelt voorwerpen en praatkaartjes uit. Laat kinderen bĳ  elkaar gaan staan als ze denken dat ze wat met elkaar te 

maken hebben.

Het woord doorfl uisteren

De kinderen zitten in de kring. De leerkracht fl uistert een woord door. De foto’s van de woorden liggen op tafel. Het  laatste kind uit 

de kring moet het plaatje pakken dat bĳ  het woord hoort.

6  Krantenmeppertje. 

De kinderen zitten in een kring. Ieder kind neemt een woord of bedenkt een woord dat past bĳ  het thema. 

Eén van de kinderen staat met een krant in het midden. Een ander begint met het noemen van een van de woorden. Degene die het 

woord dat genoemd wordt heeft, moet zo snel mogelĳ k een ander woord noemen. De krantenmepper moet proberen deze persoon te 

slaan voordat hĳ  of zĳ  een ander woord heeft kunnen zeggen. Als dit lukt wissel je van plaats en wordt de ander dus de 

‘krantenmepper’.

Als iemand een woord noemt dat niet in de kring voorkomt is hĳ  ook af.
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Naturalistisch
Welke woorden horen bĳ  elkaar?

Laat kinderen foto’s van woorden sorteren. Bĳ voorbeeld een 

hamer, een spĳ ker en een zaag.

Wat zĳ n de verschillen tussen twee woor-
den?

Kun je het eten? Is het voor kinderen? Is het iets dat je in je 

school kunt vinden? Kinderen staan voor de groep en houden 

het plaatje van het woord omhoog als het antwoord ‘ja’ is.

Wat hoort er niet bĳ ?

In de klas ligt bĳ  ieder groepje een praatkaartje. Bĳ  ieder kaartje 

krĳ gen de kinderen 

voorwerpen. Welke voorwerpen horen niet bĳ  het kaartje?

Waar, wie en hoe? 

Laat de kinderen bedenken waar een voorwerp van gemaakt is. 

Of dat je het binnen of buiten kunt gebruiken. Of voor wie het bedoeld is.
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