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Samenvatting
Voor de opleiding tot Remedial Teacher aan de Fontys Hogescholen heb ik een
praktijkonderzoek gedaan. Op de OGO basisschool waar ik werk was behoefte aan
extra onderzoek betreft spellingonderwijs, omdat de resultaten laag waren
vergeleken met andere vakgebieden. De onderzoeksvraag die ik voor dit onderzoek
wilde beantwoorden is: Wat kan ik doen om de resultaten van het spellingonderwijs
in groep 5 te maximaliseren, binnen de visie van het OGO en gebruik makende van
de methode Taaljournaal Spelling?
Na een theoretisch onderzoek is mijn aandacht gevallen op de Kwaliteitskaart
Spelling Leren van de APS (Janson, 2011), de inzet van coöperatieve werkvormen,
het vergroten van het spellingbewustzijn en het vergroten van de betrokkenheid en
motivatie van de leerlingen. Graag wilde ik dit op een opbrengstgerichte manier
doen.
Ik heb een nieuwe methode voor spelling ontwikkeld, waarbij uit wordt gegaan van
de spellingregels en spellingcategorieën van de methode Taaljournaal. De nieuwe
methode bestaat uit verschillende coöperatieve werkvormen die naar de volgorde
van het model van het APS is gevormd. Voor drie weken lang heb ik deze methode
gehanteerd in mijn eigen groep 5 om drie spellingcategorieën aan te bieden en te
laten beheersen. Voordat de methode werd ingezet heb ik bij de onderzoeksgroep en
bij twee andere groepen vijf een dictee, ofwel mixtoets, gericht op de drie
spellingcategorieën afgenomen. Na de drie weken heb ik deze toets nogmaals
afgenomen. Ook heb ik na de onderzoeksperiode een vragenlijst afgenomen bij de
onderzoeksgroep om de ervaringen van de leerlingen in beeld te krijgen. De
resultaten van de mixtoets heb ik vergeleken met de resultaten van de twee andere
groepen. De resultaten in de onderzoeksgroep waren veel hoger dan de twee andere
groepen. Ook de vragenlijst gaf voornamelijk positieve reacties. Deze positieve
resultaten kunnen verschillende oorzaken hebben.
Mijn conclusie is dat het hanteren van de gebruikte werkvormen goede resultaten en
gemotiveerde leerlingen als gevolg heeft. Mijn advies is dan ook om de gehanteerde
werkwijze te blijven hanteren in de onderzoeksgroep en ook in te voeren in andere
groepen. Zodoende kunnen de resultaten van ons spellingonderwijs groeien.
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Dankwoord
Na bijna een jaar hard werken, is het gelukt. Mijn onderzoek en onderzoeksverslag
zijn geen punten meer op mijn to-do-lijst, maar werkelijkheid geworden. Dat is gelukt
dankzij de hulp van een aantal mensen. Deze mensen wil ik graag bedanken.
Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn medestudenten Elke en Kitty. Vanaf het begin
van de studie hebben we een klik gemaakt en tijdens onze voorbereidingen van ons
onderzoek hebben we elkaar kunnen motiveren en inspireren. We hebben met elkaar
een strakke tijdsplanning gehanteerd en deze planning heeft mij heel veel houvast
gegeven. Ook de feedback en de luisterende oren als de zin even weg was, hebben
mij enorm gesteund en weer moed gegeven.
Mijn collega’s Judith en Jolanda van de Willibrordschool wil ik heel graag bedanken.
Zij gaven aan dat spelling eventueel een onderwerp van mijn onderzoek zou kunnen
zijn en zo kon mijn onderzoek zeer betekenisvol zijn voor onze school. Samen zijn
we naar een bijeenkomst van Dolf Janson geweest en dit heeft mij enorm
geïnspireerd. Ook het enthousiasme en de begeleiding tijdens mijn onderzoek heeft
mij erg geholpen.
De begeleiding vanuit Fontys werd gedaan door Jos Bergkamp, ook hem wil ik graag
bedanken voor alle hulp en steun. Na ieder hoofdstuk heb ik feedback en praktische
tips mogen ontvangen, die mij weer verder op weg hielpen.
Graag wil ik ook de leerlingen van groep 5b en mijn collega’s van de groepen 5 van
de Willibrordschool bedanken. Dankzij de inzet en flexibiliteit van de leerlingen en de
leerkrachten heb ik de werkvormen in de praktijk kunnen brengen en de resultaten
kunnen onderzoeken.
En als laatste, Niels, we kunnen lekker op vakantie….!
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Hoofdstuk 1: Introductie
Na 5 jaar voor verschillende midden- en bovenbouwklassen in het basisonderwijs te
hebben gestaan, kwam het gevoel dat ik mijn kennis wilde gaan uitbreiden. Ik liep
tegen een aantal vraagstukken in mijn baan aan en wilde graag wat extra handvatten
om kinderen beter te kunnen begeleiden en daarmee een betere leerkracht te
kunnen zijn. Dat is de reden dat ik in september 2009 aan de opleiding Remedial
Teacher aan het Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen
Tilburg ben begonnen. Als opdracht voor deze opleiding ga ik een onderzoek doen.
Dit onderzoek geeft mij de kans om mijn kennis uit te breiden, ervaringen op te doen
en de theorie aan de praktijk te koppelen.
Graag wil ik onderzoek doen naar wat volgens mij één van de belangrijkste
vakgebieden binnen het basisonderwijs is: spelling. Binnen het vakgebied spelling
leren de leerlingen de woorden uit de Nederlandse taal op de juiste wijze te
schrijven. Ze leren de belangrijkste spellingregels herkennen en toe te passen. Het
gebruik van de juiste spelling vind ik belangrijk. In de communicatie naar anderen bij
bijvoorbeeld het schrijven van een brief, het aanvragen van informatie of het
doorgeven van informatie is de juiste spelling van groot belang. Zonder het gebruik
van de juiste spelling kan de informatie op een onduidelijke of onjuiste manier
gecommuniceerd worden, wat vervelende consequenties kan hebben. Op de school
waar ik werk is gebleken dat de resultaten van het spellingonderwijs niet het niveau
hebben wat verwacht mag worden. De resultaten van onder andere de CITO toetsen
zijn laag vergeleken met de behaalde resultaten van de andere vakgebieden zoals
rekenen en begrijpend lezen. Ook de Onderwijsinspectie heeft dit opgemerkt en de
school aanbevolen het spellingonderwijs kritisch te bekijken en een verbeterplan op
te stellen. In combinatie met mijn eigen mening over het belang van goed
spellingonderwijs, is dit een geschikt onderwerp voor mijn onderzoek.
Onze school werkt volgens het principe van het OntwikkelingsGericht Onderwijs
(OGO). De kinderen leren in zowel theorie als praktijk met en van elkaar. De
verschillende vakgebieden staan in relatie met elkaar en bieden een betekenisvolle
context die aansluiting vindt op de ontwikkeling van de kinderen en hun belevenis.
Wij werken met thema’s en laten de verschillende vakgebieden hierop aansluiten. In
mijn onderzoek wil ik ook gaan onderzoeken op welke wijze wij het spellingonderwijs
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kunnen laten aansluiten op deze thema’s en hiermee ons spellingonderwijs
betekenisvoller kunnen maken en daarmee te verbeteren. Welke werkvormen en
activiteiten kunnen we dan het beste inzetten?
Onze school gebruikt de methode Taaljournaal Spelling voor het spellingonderwijs.
Maar is het volgen van deze methode voldoende voor het bieden van goed
spellingonderwijs? Op welke manier zal de methode ingezet en gebruikt kunnen
worden? Dat zijn vragen waar een antwoord op gevonden moet worden.
De laatste tijd komen we de term opbrengstgericht werken veelvuldig tegen in
onderwijsland. Opbrengstgericht werken is, volgens de inspectie, het systematisch
en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties (Inspectie van
Onderwijs, 2009). Hiermee wordt bedoeld dat we onderwijs moeten geven dat
prestaties levert die zo hoog mogelijk zijn. De scholen en de leerkrachten moeten
zich richten op de resultaten van het onderwijs dat gegeven wordt. Als ik
opbrengstgericht werken koppel aan mijn onderzoek, is het belangrijk om te
onderzoeken

waar

de

mogelijkheden

liggen

om

de

resultaten

van

het

spellingonderwijs te maximaliseren. Er zal een sterkte / zwakte analyse van ons
spellingonderwijs gemaakt moeten worden en bekeken moeten worden hoe we de
zwakke onderdelen systematisch en doelgericht kunnen omzetten naar nieuwe
manieren en mogelijkheden.
Om mijn onderzoek realistisch en haalbaar te laten zijn, moet mijn doelgroep bepaald
worden. Het is niet haalbaar om in de korte periode die ik heb voor het doen van het
onderzoek, het spellingonderwijs op de gehele school onder de loep te gaan nemen.
Daarom kies ik er voor om mijn onderzoek te laten plaatsvinden in groep 5. De reden
van deze keuze is dat in deze groep een belangrijke basis van het spellingonderwijs
wordt gelegd. Ook is deze beslissing vanuit praktisch oogpunt gemaakt, ik ben
namelijk leerkracht in groep 5.
Als

ik

de

genoemde

onderdelen

samenvoeg,

kom

ik

tot

de

volgende

onderzoeksvraag voor mijn onderzoek:
Wat kan ik doen om de resultaten van het spellingonderwijs in groep 5 te
maximaliseren, binnen de visie van het OGO en gebruik makende van de methode
Taaljournaal Spelling?
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Mijn subvragen zijn de volgende:


Welke plaats neemt spelling in binnen het OGO-onderwijs?



Welke werkvormen voor spelling kan ik inzetten die passen binnen de visie
van het OGO?



Wat is effectief spellingonderwijs?



Wat is er nodig voor goed spellingonderwijs?



Hoe is de sterkte / zwakte analyse van het spellingonderwijs van groep 5?



Wat is opbrengstgericht werken?



Hoe kan ik opbrengstgericht werken koppelen aan spellingonderwijs in groep
5?



Hoe moet de methode Taaljournaal Spelling gebruikt worden?



Voldoet de methode om tegemoet te komen aan de kenmerken van effectief
spellingonderwijs?



Past de methode binnen de visie van het OGO? Welke onderdelen wel en
welke niet?

Als ik een antwoord op mijn onderzoeksvraag vind, zal dit een positieve bijdrage
leveren aan de leerlingen en de leerkrachten van de groepen 5 op onze school.
1. De leerkrachten vinden duidelijkheid en een houvast aan op welke wijze zij het
spellingonderwijs het beste vorm kunnen geven.
2. Het spellingonderwijs past binnen de OGO visie.
3. De leerkrachten weten welke werkvormen inzetbaar zijn voor effectief
spellingonderwijs.
4. Het zal duidelijk worden op welke wijze de spellingmethode gehanteerd kan
worden.
5. De leerlingen zullen beter spellingonderwijs krijgen, waardoor de resultaten
gemaximaliseerd en dus omhoog zullen gaan.
Het onderzoek zal mij als leerkracht verrijken op een aantal gebieden. Ik zal meer
inzicht hebben in het spellingonderwijs van groep 5. Ik zal weten welke plek het
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spellingonderwijs inneemt binnen het OGO-onderwijs. Het spellingonderwijs zal beter
passen binnen deze visie. Ook zal ik een beter inzicht krijgen in de verschillende
werkvormen en activiteiten binnen het spellingonderwijs. Ik zal weten welke
activiteiten ik kan inzetten om effectief spellingonderwijs te kunnen geven. Hierdoor
zullen mijn leerlingen de spellingcategorieën beheersen en kunnen toepassen, zodat
vervolgens de resultaten zullen maximaliseren.
Hopelijk kan ik een oplossing vinden voor de problemen en knelpunten van onze
spellingresultaten en ons spellingonderwijs en zal dit onderzoek een aanleiding zijn
om het spellingonderwijs op onze gehele school te verbeteren zodat de resultaten
maximaal kunnen zijn.
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Hoofdstuk 2: Situering
In dit hoofdstuk zal ik de theoretische achtergronden achter de verschillende
onderdelen van mijn onderzoeksvraag toelichten.
2.1 Spellingonderwijs
In de Nederlandse taal gebruiken we het alfabetisch schriftsysteem om de woorden
weer te geven (Huizenga, 2010). Onze taal wordt weergegeven door de
spraakklanken van een woord te noteren. Per klank wordt een teken gebruikt. Het
alfabetisch systeem wordt ook wel het fonologisch principe genoemd. Elk foneem
(spraakklank) wordt door een eigen grafeem (teken) weergegeven. Dit schriftsysteem
kent een aantal nadelen, dat de spelling bemoeilijkt. Ten eerste is het lastig de
fonemen te herkennen en te onderscheiden. Het verschil tussen bijvoorbeeld hoor en
hor is moeilijk te horen, maar er is wel een andere betekenis en schrijfwijze. Een
ander probleem is dat we niet voldoende tekens in ons alfabet hebben om alle
fonemen aan te geven. Daarom hebben we grafemen gekoppeld, zoals de ui en de
oe. Ook zijn er letters die meer dan één foneem aangeven, zoals de q (/kw/) en de x
(/ks/). Een laatste probleem is dat in de loop van de tijd, een aantal fonemen op
verschillende wijzen geschreven worden. Zo wordt het foneem /aa/ geschreven als aa- , zoals in paard, maar ook als -a-, zoals in laken. Deze problemen en
uitzonderingen maken het vakgebied spelling een lastig vakgebied voor velen.
De hoofdregels van de Nederlandse spelling worden bepaald door de overheid. Om
de spellingregels voor iedereen inzichtelijk te maken, zijn de hoofdregels vastgelegd
in de Woordenlijst Nederlandse Taal, ook bekend als het Groene Boekje. (Instituut
voor Nederlandse Lexicologie, 2005)
De Nederlandse spelling is gebaseerd op een drietal basisprincipes:
1 Standaarduitspraak: Woorden worden gespeld volgens de klanken die in de
standaarduitspraak te horen zijn. Zoals trap.
2 Gelijkvormigheid: Woorden en woorddelen worden zoveel mogelijk op dezelfde
manier gespeld. Zoals bloed en bloeden, heb en hebben.
3 Etymologie: Veel woorden worden nog helemaal of gedeeltelijk volgens hun
oorsprong gespeld. Zoals thans en baby.
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De spelling volgens de Woordenlijst Nederlandse Taal is de verplichte spelling voor
scholen en overheid. De methodes en methodieken die in het onderwijs gebruikt
worden,

sluiten

aan

op

deze

spellingregels.

Er

zijn

veel

verschillende

spellingmethodes en methodieken in omloop. Alle manieren prediken zelf de beste
wijze te zijn om spelling te onderwijzen. Maar in de praktijk blijkt dit niet voor alle
methodes en methodieken op te gaan, zoals op onze school.
2.2 Wat maakt spellingonderwijs effectief?
Een goede instructie is noodzakelijk voor effectief spellingonderwijs. (Veenman,
1991, Janson, 2010, Schraven, 2001 Hereijgens en van den Berg 2010.) Een
leerkracht die een duidelijke instructie geeft en voordoet hoe de spellingregels
gebruikt moeten worden, is onmisbaar in effectief spellingonderwijs. De kinderen
moeten leren welke stappen ze moeten nemen, zodat ze het woord op de juiste
manier kunnen schrijven. Hiervoor is instructie nodig.
De juiste attitude en de motivatie van de leerlingen spelen ook een belangrijke rol
(Uyttendaele, 2008). Dat betekent dat de leerlingen betrokken en gemotiveerd
moeten worden voor het leren van de spellingregels. Juist daarom is betekenisvol
spellingonderwijs effectiever dan een losstaand, niet-betekenisvol programma.
Het inzetten van effectieve oefeningen, maakt het spellingonderwijs effectiever. In de
werkboeken van de meeste methodes worden veel invul- en overschrijfoefeningen
gedaan. Deze oefeningen zijn bewezen niet effectief. Het overschrijven van een
woord laat een leerling niet spellingbewust bezig te zijn en na te denken welke
spellingregel ingezet moet worden. (Huizinga, 2010)
2.2.1 Spellingbewustzijn
Het integreren van het spellingonderwijs in het schrijfonderwijs levert een positieve
bijdrage aan het spellingbewustzijn. De leerling is gemotiveerder om correct te
spellen en het onderwijs wordt betekenisvoller. Spellingbewustzijn is ‘het vermogen
te reflecteren over de eigen spelling, spellingvaardigheid en spellingprocessen’.
(Paffen, 2005). Spellingbewustzijn is belangrijk voor het bevorderen van de
spellingvaardigheid. Leerlingen met een goed ontwikkeld spellingbewustzijn weten
bijvoorbeeld wanneer een woord goed gespeld is en weten ook wanneer ze moeten
twijfelen over de juiste spelling. Daardoor zijn ze beter in staat om te bepalen
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wanneer ze welke spellingstrategieën moeten gebruiken om fouten te voorkomen of
te verbeteren. Om het spellingbewustzijn te vergroten zijn een aantal methoden
effectief gebleken. Een spellinghulpkaart kan de kinderen helpen. Deze kaart bevat
een stappenplan voor de leerling met de stappen die hij moet ondernemen om de
tekst op de juiste wijze te spellen. (Oepkes, 2006). Zie een voorbeeld van een
spellinghulpkaart bij bijlage 1.
Een andere manier om het spellingbewustzijn te vergroten is de stoplichtmethode.
Na afloop van een dictee krijgt de leerling de opdracht woorden waarvan hij zeker
weet dat ze fout zijn met rood te onderstrepen, woorden waarover hij twijfelt oranje te
kleuren en woorden die zeker goed zijn met groen te markeren (Wentink en
Verhoeven, 2004). Ook dit is een manier om de leerlingen bewust te laten nadenken
over de juiste spelling en vergroot dus het spellingbewustzijn.
2.2.2 Tien tips
De CED Groep heeft tien tips geformuleerd voor betere spellingresultaten. De CED
groep is een landelijke organisatie van educatieve dienstverlening. Het belangrijkste
vinden zij het verbeteren van de leerkrachtvaardigheden, omdat de leerkrachten de
instructie geven. (Hereijgens en van den Berg, 2010)
1) Zorg voor instructie
2) Bespreek het spellingproces
3) Van horen naar schrijven
4) Bied meerdere strategieën aan
5) Prent visueel in
6) Gebruik dezelfde spellingregels door de hele school
7) Gebruik geheugensteuntjes
8) Hang de spellingregels en geheugensteuntjes op
9) Herhaal: Dagelijks 5-woordendictee
10) Gebruik effectieve oefenvormen
Deze tien tips zijn onderzocht en effectief bevonden. Deze tien tips wil ik meenemen
in het effectiever maken van het spellingonderwijs op onze school.
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2.2.3 Zo leer je kinderen lezen en schrijven
In 2001 heeft Schraven een nieuwe spellingmethodiek ontwikkeld, ‘Zo leer je
kinderen lezen en schrijven’. Het is een preventieve benadering van lees- en
spellingproblemen gebaseerd op principes uit de leerpsychologie, het directe
instructiemodel (Veenman, 1991) en van de beschikbare kennis over het lees- en
spellingproces en de problemen die zich daarbij voordoen. De methodiek kent vier
kernonderdelen:
1. Klank-tekenkoppeling
2. Auditieve discriminatie
3. Auditieve analyse
4. Letters, woorden, tekst schrijven.
Alle vier onderdelen komen elke dag aan de orde. De methodiek kent een
multisensorische aanpak; er zijn auditieve, visuele en motorische oefeningen. Dit
sluit aan op de meervoudige intelligenties van Gardner. Gardner stelt dat mensen
verschillende intelligenties bezitten en dat ze daardoor op verschillende manieren
‘knap’ kunnen zijn. (Gardner,1998/2004). Door deze verschillende intelligenties aan
te spreken, worden alle leerlingen op hun eigen intelligentie aangesproken en
uitgedaagd.
Er is een groepsgewijze instructie met differentiatie in moeilijkere en / of langere
woorden. Een dagelijks aanbod van spelling en een dagelijks auditief dictee staat op
het programma als deze methodiek gevolgd wordt. Er zijn onderzoeken gedaan met
veel positieve resultaten. Toch lijkt mij deze methodiek niet geschikt voor mijn
onderzoek. De methodiek is geschreven voor groep 3. Er is een vervolg voor de
kinderen die doorgaan naar de volgende groepen, maar de basis wordt in groep 3
gelegd. De inhoud van de methodiek en de behaalde resultaten spreken mij zeer
aan, maar het is niet haalbaar deze methodiek nu in mijn groep 5 in te zetten.
2.2.4 Kwaliteitskaart Spelling
Het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum, APS, een onderwijsadviesbureau, heeft
een Kwaliteitskaart Spelling (Janson, 2010) uitgegeven waar tips in staan om het
spellingonderwijs in het basisonderwijs effectiever te laten zijn. Een aantal van deze
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tips komt overeen met de methodiek ‘Zo leer je kinderen lezen en schrijven’
(Schraven, 2001). De tien tips zijn:
1. Zorg ervoor dat spelling leren begint met horen en niet met zien!
2. Geef inhoudelijke instructie en denk hardop voor
3. Volg de juiste stappen bij het aanleren van een nieuwe categorie
4. Gebruik in de hele school dezelfde termen en regels
5. Laat (alleen) oefenen wat de kinderen nodig hebben om zich de categorie
eigen te maken
6. Geef doelgerichte oefeningen als de leerlingen toe zijn aan automatiseren
7. Leer klankgebaren aan en laat zinvolle geheugensteuntjes bedenken
8. Gebruik coöperatieve oefenvormen om alle kinderen actief te maken in de les
9. Daag de kinderen uit de verworven kennis van spellingcategorieën te
onderhouden
10. Sla niet-spelling-gerelateerde categorieën uit de spellingmethode over.
Deze tips komen ook voor een groot deel overeen met de tips van de CED groep.
Een groot verschil is de nadruk op het belang van het auditieve aanbod van de
woorden, eerst horen en dan zien.
Het spellingproces bestaat volgens het APS uit de volgende vijf fases:
1. Horen
2. Onderscheiden
3. Herkennen/identificeren
4. Opschrijven
5. Controleren
Samen met twee collega’s ben ik op donderdag 9 december 2010 naar een
voorlichtingsbijeenkomst van Dolf Janson geweest. Deze bijeenkomst heeft mij veel
inspiratie gegeven. De methode van de APS, vormgegeven door Janson, spreekt mij
erg aan en deze aanpak wil ik graag in mijn onderzoek verder betrekken. Het belang
van het auditieve aanbod lijkt logisch, je hoort eerst een woord en bedenkt dan hoe
je het moet schrijven. Maar in de methode Taaljournaal wordt dat niet op die manier
toegepast. Meestal wordt een woord op het bord geschreven en kunnen de kinderen
dan zien hoe het woord geschreven moet worden. De kinderen hoeven bij het zien
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van het woord hun spellingbewustzijn niet meer aan te spreken. Ook bij de
oefeningen in werkboeken stelt Janson vraagtekens. Volgens hem zijn de meeste
oefeningen niet effectief en voornamelijk gericht op het overschrijven van woorden.
De kinderen zijn dan niet bewust bezig met het toepassen van de spellingregels. Ook
bij het gebruik van de vaste woordpakketten stelt Janson vraagtekens. De
spellingregel reikt verder dan een lijst van tien woorden. Het is dus belangrijker om
de regel te beheersen, dan het correct kunnen schrijven van de woorden van het
woordpakket.
Het gebruik van de coöperatieve werkvormen sluit aan op de onderwijsvisie van de
school, het OGO. Coöperatieve werkvormen zijn werkvormen waarbij de leerlingen
bewust samenwerken in tweetallen of kleine groepjes (www.leraar24.nl ). Op deze
wijze kunnen de kinderen van elkaar leren, elkaar ondersteunen en samen op zoek
gaan

naar

oplossingen.

Zwakkere

leerlingen

krijgen

direct

feedback

en

aanmoediging. Sterke leerlingen kunnen door anderen te helpen, de stof op een
hoger niveau beheersen. De coöperatieve werkvormen zijn gebaseerd op het GIPSprincipe (Kagan, 2007):
G

Gelijke deelname: ieder kind levert een even grote bijdrage.

I

Individuele verantwoordelijkheid: ieder kind is verantwoordelijk voor zijn eigen
bijdrage.

P

Positieve wederzijdse afhankelijkheid: de opdracht kan niet uitgevoerd worden
als iemand niet zijn bijdrage levert.

S

Simultane actie: iedereen komt aan bod en is gelijkertijd bezig.

De verschillende onderdelen die in de aanpak van het APS samenkomen (auditief
aanbod, doelgerichte oefeningen, coöperatieve werkvormen) lijken mij zeer geschikt
om in mijn onderzoek toe te passen. Ik kan de huidige methode als leidraad
gebruiken en aanpassen op de onderdelen waar dat nodig is.
2.3 OntwikkelingsGericht Onderwijs
Zoals al eerder genoemd is, werkt de school waar ik werk volgens de principes van
het OntwikkelingsGericht Onderwijs. Het verbindt een leerlinggerichte pedagogiek
met een activerende didactiek (Zonneveld, 2005). Het OGO is gebaseerd op de
theorie van Vygotsky. Een belangrijk begrip in zijn ontwikkelingstheorie is de ´Zone
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van Naaste Ontwikkeling´ (ZNO) (Valcke, 2007). De ZNO is het verschil tussen wat
de leerling al zelfstandig kan en wat de leerling met ondersteuning kan. De leerkracht
is de meerwetende partner die hardop voordenkt en belangrijke ingrediënten
aanreikt. De volgende punten zijn de belangrijkste kenmerken van het OGO:
-

OGO is gericht op een brede persoonsontwikkeling die verbonden wordt
aan kennis en vaardigheden.

-

Het gaat om betekenisvolle activiteiten, met in de onderbouw een
spelkarakter en in de bovenbouw een onderzoekskarakter.

-

De rol van de leerkracht is die van bemiddelaar tussen de motieven,
betekenissen en mogelijkheden van de kinderen aan de ene kant en de
doelen die zij belangrijk vindt aan de andere kant.

-

De didactische organisatie is bepalend, vooral kleine groepsactiviteiten
maken het mogelijk om hen samen te laten spelen, te praten, te denken en
te werken.

-

Reflectie en observatie zijn belangrijke taken van de leerkracht.
(Zonneveld, 2005)

De rol van de leerkracht is groot volgens Vygotsky. De leerkracht kan de leerling
helpen om acties of taken te laten ondernemen die buiten zijn ZNO liggen. Door
samen te werken met anderen en daarbij te kunnen spreken over dingen, kunnen
leerlingen daadwerkelijk leren. Al eerder is aangegeven dat een goede instructie
noodzakelijk is voor effectief spellingonderwijs. Vygotsky zegt dat instructie alleen zin
heeft als het onderwerp waar instructie over gegeven wordt aansluit op de zone van
de naaste ontwikkeling. (Vygotsky, 1987)
De rol van het spel is groot. In spel gedraagt de leerling zich meestal groter en boven
zijn normale gedrag en leeftijd. Tijdens spel is de taakgerichtheid en concentratie
groter dan in leeractiviteiten die opgelegd zijn.
Het werken met thema’s is de rode draad die de verschillende vakgebieden verbindt.
Vanuit het thema komen betekenisvolle onderzoeksactiviteiten, gespreksactiviteiten
en schrijf- en leesactiviteiten samen. De leerlingen gaan op zoek naar antwoorden op
onderzoeksvragen die zij zelf formuleren. Dit maakt het OGO onderwijs betekenisvol.
Hierdoor is de betrokkenheid en motivatie van de leerlingen groot.
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2.4 Spelling binnen OGO
Spelling is binnen het OGO geen doel op zich. Begrijpend lezen en schrijfactiviteiten
zijn samen het hart van het OGO taalonderwijs. Het OGO gaat uit van een ‘tekst van
de week’. Deze tekst is verbonden aan het thema en is het uitgangspunt voor de
begrijpend- en technisch leesactiviteiten. De leerlingen schrijven ook eigen teksten
waar een vier stappendidactiek (Pompert, 2008) voor gehanteerd wordt:
1. Oriëntatie en gemeenschappelijke basis leggen
-

Voorlezen, bekijken boek, tekst

-

Onderzoek buiten de klas

-

Eigen ervaring leerkracht

-

Werken met objecten

2. Op verhaal komen
-

Woordveld

-

Lijstje

-

Tekening

-

Schrijfschema

3. Schrijven van een eerste versie en reviseren
Functionele instructie over:
-

Schrijfdoel

-

Tekstsoort

-

Schrijfstrategieën

-

Spelling, lay-out

-

Handschrift

4. Teksten bespreken in de tekstenkring
-

Teksten publiceren

-

Teksten kiezen voor het tekstportfolio en teksten waarderen

-

Eigen ervaring leerkracht

-

Werken met objecten

-

Vervolg

Spelling is een nevendoel van de schrijfactiviteiten. Als je een goede tekst wilt
schrijven, is de juiste spelling een onderdeel daarvan. Een goede instructie is
noodzakelijk. De keuze voor de spellingcategorie waar instructie over gegeven wordt,
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kan op verschillende manieren gemaakt worden. Het is mogelijk om de gemaakte
fouten in de teksten van de kinderen te gebruiken als uitgangspunt. Deze fouten
betekenen dat een spellingcategorie nog niet beheerst wordt. De kinderen hebben
dus behoefte aan instructie betreffende deze categorie en deze categorie kan dan
centraal staan. Een andere manier is vooraf een spellingcategorie kiezen met een
signaalwoord dat in het thema aan bod zal komen. De kinderen zullen dat woord
gaan schrijven en dus behoefte hebben aan instructie om het woord op de juiste
manier te kunnen schrijven.
Het grote verschil tussen de OGO benadering van het vakgebied spelling en de
huidige situatie, is dat momenteel het spellingonderwijs een doel op zich is. Er wordt
een methode gebruikt die per week een spellingcategorie aanbiedt. Het
spellingonderwijs is niet verbonden aan het thema en de andere vakgebieden. Dit
maakt het spellingonderwijs minder betekenisvol, waardoor de kinderen minder
gemotiveerd en betrokken zijn.
In mijn klas merk ik dat er kinderen zijn die tijdens het schrijven van verhalen de
geleerde spellingstrategieën niet toepassen en de relatie met het schrijven van
teksten en het toepassen van de spellinglessen niet uit zichzelf zien. Ook merk ik dat
tijdens de methodelessen spelling weinig betrokkenheid en enthousiasme aanwezig
is. Het lijkt alsof de kinderen niet goed weten wat het belang van de spellinglessen is.
2.5 Taaljournaal Spelling
Op de school waar ik werk is een aantal jaar geleden gekozen om te werken met de
methode Taaljournaal Spelling (Greevenbosch e.a., 2005). De methode Taaljournaal
bestaat uit drie elementen: Taaljournaal Taal, Taaljournaal Spelling en Taaljournaal
Woordenschat.

De

methode

sluit

aan

op

de

Kerndoelen

(Stichting

Leerplanontwikkeling, 2006). Onze school heeft er voor gekozen om alleen met
Taaljournaal Spelling te werken. Het taal- en woordenschatonderwijs wordt op onze
school thematisch vorm gegeven. De methode heeft tien algemene uitgangspunten,
waaronder: ‘Spelling is geen doel op zich maar staat ten dienste van de schriftelijke
taalvaardigheid; het spellingonderwijs moet niet onnodig veel tijd in beslag nemen’.
Dit uitgangspunt sluit aan op de OGO benadering.
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De methode biedt drie lessen van twintig minuten per week. Iedere week is er één
spellingcategorie aan de orde. Na drie weken wordt er een mixtoets afgenomen met
vervolgens twee lessen voor remediëring en/of verrijking. De eerste les is een
instructieles, de tweede les is een korte instructie met een zelfstandige verwerking en
de derde les is een zelfstandige verwerking van het spellingprobleem.
De methode onderscheidt vijf spellingstrategieën:
1. de fonologische strategie of luisterweg;
2. de regelstrategie of regelweg;
3. de inprentstrategie of weetweg;
4. de analogiestrategie of net-als-weg;
5. de opzoekstrategie of opzoekweg.
Er worden 56 spellingcategorieën onderscheiden die zoveel mogelijk aansluiten bij
de door het CITO gebruikte indeling.
De leergangen van Taaljournaal zijn los te gebruiken, maar bieden gezamenlijk het
meest complete aanbod. De aangeboden woorden en onderwerpen komen dan in
alle vakgebieden aan bod. Omdat wij alleen Taaljournaal Spelling gebruiken, is het
een losstaand vakgebied. Het heeft geen overlappingen met andere vakgebieden of
met de thema’s waar we mee werken. Dat vind ik een gemiste kans. Het maakt het
vakgebied spelling weinig betekenisvol. Door de inzet van betekenisvolle activiteiten
zijn de kinderen meer betrokken en geactiveerd om te werken. Om het
spellingonderwijs betekenisvoller te maken, is het volgens mij noodzakelijk het
spellingonderwijs te koppelen aan het thema.
Mijn ervaring met het werken met Taaljournaal Spelling en de methodeanalyse van
de CED Groep (Hereijgens e.a., 2010), hebben mij een beeld gegeven van de
positieve en negatieve kanten van de methode. De CED Groep heeft een analyse
van de methode gemaakt waarin antwoord gezocht wordt op verschillende vragen en
onderdelen van de methode. Bij verschillende onderdelen biedt zij een advies. Bij
deze onderdelen is dus ruimte voor verbetering en worden door mij gezien als
negatieve kanten aan de methode.
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2.5.1 Positieve kanten aan Taaljournaal Spelling
-

Er wordt één spellingcategorie per week aangeboden

-

Er zijn duidelijke spellingafspraken per categorie

-

Er is een computerprogramma met de mogelijkheid tot de afname van de
toetsen en vervolgens passende remediëring op individueel niveau

-

De

methode

heeft

een

stappenplan

en

let-op-kaart

om

het

spellingbewustzijn te vergroten

2.5.2 Negatieve kanten aan Taaljournaal Spelling

-

Drie momenten per week zijn niet voldoende

-

De toetsing van een categorie is pas na drie weken

-

De toetsing is alleen over aangeboden woorden, er is geen zicht op het
toepassen van de regel op woorden met dezelfde spellingcategorie

-

Er is geen samenhang met andere vakgebieden

-

Er staan niet-effectieve oefeningen in het werkboek

-

De remediëringslessen zijn op basis van kopieerbladen. Dit is niet
voldoende voor de zwakke spellers, zij hebben instructie van de leerkracht
nodig.

-

Er zijn geen oefeningen die werken volgens visuele inprenting.

-

De methode volgt niet het tempo van de CITO SVS.

-

De lessen starten niet vanuit een auditieve oefening

-

De categorieën worden weinig herhaald

2.6 Opbrengstgericht werken
Er is steeds meer aandacht voor prestaties. Een oorzaak daarvan is dat
internationaal vergelijkend onderzoek aantoont dat het prestatieniveau van
Nederlandse leerlingen licht terugloopt (Inspectie van het Onderwijs, 2009). Er zijn
veel zwakke en zeer zwakke scholen en er zijn veel leerlingen die stagneren of
uitvallen. Om deze tendens op te stoppen is opbrengstgericht werken door de
Inspectie van Onderwijs geïntroduceerd. De inspectie definieert opbrengstgericht
werken als het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van
prestaties (Inspectie van het Onderwijs, 2010). Opbrengstgerichte scholen presteren
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beter. Dat is de conclusie van de Inspectie van Onderwijs. Er is een samenhang
geconstateerd tussen opbrengstgericht werken en prestaties van de leerlingen
(Whelan, 2009).
Opbrengstgericht werken kent de volgende elementen:
-

Leraren volgen vorderingen van leerlingen systematisch.

-

De school gebruikt een samenhangend systeem van instrumenten en
procedures voor het volgen van leerling-prestaties.

-

De school gaat de effecten van de zorg na.

-

De school evalueert jaarlijks systematisch de kwaliteit van haar
opbrengsten.

-

De school evalueert regelmatig het onderwijsleerproces.

Opbrengstgericht werken is naar mijn mening een goede manier om de doelen van
het onderwijs duidelijk in zicht te houden. Door bewust de vorderingen van de
leerlingen te volgen en de effecten van het onderwijs in de gaten te houden, wordt
het duidelijk of het onderwijs eigenlijk wel resultaten oplevert. Opbrengstgericht
werken heeft misschien ook een keerzijde. De werkdruk van de leerkrachten zal
groter worden. Maar als de leerkracht zich als doel gesteld heeft om leerlingen
dingen te laten leren, zal de leerkracht toch ook zeker willen weten of dat eigenlijk
wel lukt. Door hier bewust mee om te gaan, zal in mijn ogen het onderwijs kwalitatief
beter kunnen worden. Per leerling zal gekeken moeten worden wat de gestelde
doelen zullen zijn, zodat iedere leerling op zijn eigen niveau doelen kan behalen.
Om opbrengstgericht werken in mijn onderzoek te betrekken is het noodzakelijk
doelen te stellen. Er moet een duidelijk plan zijn hoe deze doelen te behalen zijn.
Ook moet ik vaststellen hoe ik dat ga meten. Een leerwinst-analyse moet aantonen
welke vorderingen gemaakt zijn en hoe de gemiddelde ontwikkeling is. Vervolgens
moet ik een analyse en verklaring opstellen voor het eventueel niet behalen van de
doelen. Mijn plan van aanpak moet vervolgens geëvalueerd worden.
2.7 Inclusief onderwijs
Inclusief onderwijs houdt in dat iedereen erbij hoort (www.inclusiefonderwijs.com ).
Alle leerlingen zijn welkom en iedereen kan met en van elkaar leren, zowel cognitief
als sociaal. Dat betekent dat kinderen van verschillende achtergronden, met
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verschillende leerstijlen en verschillende lichamelijke en cognitieve mogelijkheden
deel moeten kunnen nemen aan het onderwijsaanbod. De visie van inclusief
onderwijs sluit aan op de visie van het OGO. Alle kinderen hebben een eigen ZNO.
Alle kinderen kunnen leren, afhankelijk van hun eigen leervragen en mogelijkheden.
Met de hulp van de klasgenoten en de leerkracht kunnen zij een stap verder komen
in hun eigen ontwikkeling.
In mijn onderzoek is het ook van belang dat alle kinderen effectief spellingonderwijs
kunnen ontvangen, onafhankelijk van de beginsituatie en de mogelijkheden van het
individuele kind. Ik zal dus rekening moeten houden met verschillen in de
mogelijkheden van kinderen en daarop moeten inspelen met geschikte werkvormen
en activiteiten waarmee alle kinderen op hun eigen niveau zich kunnen en zullen
ontwikkelen.
Door te werken met coöperatieve werkvormen kunnen alle leerlingen meedoen,
zowel de zwakkere als de sterkere. Voor alle groepen liggen dan leermogelijkheden.
In het oog van opbrengstgericht werken zal het belangrijk zijn om de gestelde doelen
per leerling te bepalen. Zo kan iedereen op zijn eigen niveau vooruitgaan.
2.8 Samenvatting
In het huidige spellingonderwijs op mijn school, zijn veel kansen tot verbetering. De
methode Taaljournaal Spelling sluit niet voldoende aan op de visie van de school.
De resultaten blijven achter, er is geen aansluiting van het spellingonderwijs met de
thema’s en de inhoud van de methode is niet compleet of effectief.
Op een opbrengstgerichte manier, wil ik een combinatie van de genoemde
methodieken en aandachtspunten in hoofdstuk 2, samen met de positieve elementen
van de methode Taaljournaal Spelling, toepassen in de praktijk en onderzoeken wat
de resultaten en ervaringen daarvan zijn. In hoofdstuk 3 zal ik omschrijven hoe dit
onderzoek er uit zal zien.
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Hoofdstuk 3: Het onderzoek
In dit hoofdstuk zal ik duidelijk maken hoe ik mijn onderzoek in de praktijk ga
uitvoeren. Door het uitvoeren van het praktijkonderzoek wil ik een antwoord krijgen
op mijn onderzoeksvraag:
Wat kan ik doen om de resultaten van het spellingonderwijs in groep 5 te
maximaliseren, binnen de visie van het OGO en gebruik makende van de methode
Taaljournaal Spelling?

3.1 Methodologie
Er zijn verschillende manieren van onderzoek te doen. In de gedragswetenschap
worden twee belangrijke onderzoeksmethodologieën van elkaar onderscheiden,
namelijk positivisme en interpretatief onderzoek (Harinck, 2010).
Met positivistisch onderzoek wordt onderzoek bedoeld waarbij door waarneming en
logisch redeneren conclusies getrokken kunnen worden die een voorspellende
waarde hebben voor de toekomst. Positivistisch onderzoek is ook vaak kwantitatief
onderzoek. De resultaten zijn weer te geven in cijfers en percentages.
Met interpretatief onderzoek wordt op zoek gegaan naar de uitleg, ofwel de
interpretatie, van groepen of personen. Interpretatief onderzoek is kwalitatief
onderzoek. De resultaten van kwalitatief onderzoek geven diepgaande informatie
door in te gaan op de achterliggende motieven.
Deze onderzoeksmethoden lijken elkaar tegen te spreken. Positivistisch onderzoek
richt zich op uitkomsten en cijfers en bij interpretatief onderzoek is de aandacht naar
waarom er bepaald gedrag vertoond wordt. In het onderzoek wat ik ga uitvoeren
maak ik een combinatie in positivistisch en interpretatief onderzoek. Beide
onderzoeksmethodologieën hebben voor- en nadelen. Door alleen naar de
uitkomsten en cijfers te kijken krijg ik te weinig informatie over waarom deze
uitkomsten behaald zijn. Ook wil ik graag informatie verkrijgen over de
achterliggende motieven van deze behaalde resultaten.

3.2 De onderzoeksmethode
Het onderzoek wat ik ga uitvoeren is een quasi-experiment (Harinck, 2010). Dat is
een experiment in een experimentele groep. Ik wil onderzoeken of het toepassen van
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een onderwijsmethode resultaat oplevert en of dat aan de onderwijsmethode ligt. De
resultaten van dit experiment ga ik achteraf vergelijken met die van twee
controlegroepen. De experimentele groep is mijn eigen groep 5. De controlegroepen
zijn de andere twee groepen 5 op onze school. Ik kies voor een quasi-experiment,
omdat ik wil weten of mijn gekozen spellingmethodiek resultaten oplevert en of deze
resultaten aan de spellingmethodiek liggen. Achteraf ga ik de gegevens vergelijken.
De methodiek zie ik als effectief als de experimentele groep verbetert en meer
verbetert dan de controlegroepen. Maar er is nog een ander onderdeel wat het
succes van de spellingmethodiek bepaalt.
Een ander onderdeel van het onderzoek zal het houden van een enquête zijn. Met
de leerlingen uit de experimentele groep wil ik de nieuwe spellingmethodiek
evalueren en vergelijken met de werkwijze van vóór het onderzoek. In een enquête
vraag ik naar de ervaringen van de leerlingen. Ik kies voor een enquête omdat de
afname mij niet veel tijd zal kosten en ik veel informatie kan verkrijgen. Met behulp
van een enquête kan ik de mening van alle kinderen in de experimentele groep in
beeld brengen. In zowel open en gesloten vragen kunnen zij hun mening geven. De
gesloten vragen zullen gaan over de toegepaste werkvormen. De leerlingen kunnen
hun waardering voor deze werkvorm aangeven door het kiezen uit vier antwoorden;
++, +, -, --. De ++ staat voor heel leuk, + leuk, - niet zo leuk en de –helemaal niet
leuk. Ik kies bewust voor vier antwoordmogelijkheden, zodat er geen neutrale
antwoorden gegeven kunnen worden. Ieder antwoord geeft een positieve of
negatieve beoordeling aan. In de enquête zijn ook open vragen verwerkt. Bij deze
vragen kunnen de leerlingen hun eigen ervaringen in eigen bewoordingen
weergeven.
De voordelen van het houden van deze enquête zijn dat ik veel informatie verkrijg
betreft de mening van de leerlingen over de toegepaste werkwijze in een korte tijd.
Het afnemen van de enquête kan ik door de groep gelijktijdig laten doen en zal mij
ongeveer een half uur kosten. Ook zullen de leerlingen het individueel invullen, zodat
zij niet in overleg gaan met elkaar en sociaal wenselijke antwoorden kiezen. Een
nadeel is dat ik niet kan doorvragen bij de kinderen. Het zal hierdoor lastiger zijn om
de antwoorden op de juiste wijze te interpreteren.
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Ook mijn eigen mening en ervaring zullen een onderdeel van de eventuele positieve
beoordeling van de spellingmethodiek. Hoe beviel de werkwijze mij, hoe verliepen de
lessen en hoeveel tijd nam de voorbereiding? De voorbereidingstijd mag niet meer
dan een uur per week bedragen, dat is 20 minuten per dag. Mijn eigen ervaringen
zijn kwalitatief van aard en zal ik in een kort verslag benoemen. Aandacht zal zijn
voor de volgende onderdelen: Voorbereidingstijd, corrigeertijd, betrokkenheid van de
kinderen en verloop van de lessen.
Als beide onderdelen, de opbrengsten en de ervaringen, positief zijn, kan ik de
spellingmethodiek als succesvol zien en deze aanbevelen aan de andere
leerkrachten van onze school. De uitslagen zie ik als positief als de resultaten van
het spellingonderwijs hoger zijn dan die van de experimentele groep, als de
resultaten van de enquête overwegend positief zijn en als mijn eigen ervaringen
overwegend positief zijn.
3.3 Het praktijkonderzoek
Ik ga een combinatie maken van de positieve elementen van de spellingmethode, de
tien stappen van de APS, het vergroten van het spellingbewustzijn en het toepassen
van passende schrijfactiviteiten zodat er een connectie met het thema gemaakt
wordt.
De spellingmethode is verdeeld in blokken van vier weken. In deze vier weken
worden drie nieuwe spellingcategorieën aangeboden en de laatste week worden
deze gecontroleerd en als nodig geremedieerd. Ik ga één blok van de methode
vervangen door mijn nieuwe werkwijze. De spellingcategorieën uit de methode volg
ik, maar ik zal de instructie en de werkvormen inzetten die aansluiten op de vijf fasen
van het APS. De methode controleert de spellingcategorieën in de vierde week met
een mixtoets. Om de resultaten van mijn methodiek in de experimentele groep te
kunnen vergelijken met de resultaten van de controlegroepen, zal ik de resultaten
van de mixtoets analyseren en deze mixtoets gebruiken als meetinstrument. Om het
onderzoek valide te maken, zal ik de mixtoets tweemaal afnemen. Eenmaal voordat
de spellingcategorieën aangeboden worden en eenmaal in de week nadat de drie
spellingcategorieën aangeboden zijn. Het kan namelijk zijn dat in mijn groep betere
of juist mindere spellers zitten, waardoor de uitslag vertekent. Door tweemaal de
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mixtoets af te nemen, kan ik dit ondervangen en zullen de resultaten van de mixtoets
een eerlijk vergelijk tussen de groepen mogelijk maken.
Zoals al eerder genoemd zal reflectie in de vorm van een enquête ook een onderdeel
van het onderzoek zijn. Nadat de vier weken voorbij zijn, zal ik de experimentele
groep een enquête afnemen. In deze enquête zal ik de leerlingen bevragen naar hun
ervaringen van de spellingmethodiek. Deze ervaringen en meningen zal ik in kaart
brengen en deze zullen het resultaat van de methodiek beïnvloeden.
In de vierde week wordt de mixtoets afgenomen, zie bijlage 6, zal er eventuele
remediering plaatsvinden en zal ik de kinderen teksten laten schrijven waar zij de
geleerde spellingcategorieën moeten gaan toepassen, zodat de connectie met het
thema wordt gemaakt.
De toegepaste werkvormen heb ik uitgewerkt en toegevoegd, zie bijlage 2. Voor de
planning die ik maak waarin de volgorde van de werkvormen terug te zien is, zie
bijlage 3. De gebruikte woordpakketten zijn te zien in bijlage 4. De vragenlijst is te
zien in bijlage 5.

3.4 Ethiek
Om mijn praktijkonderzoek ethisch verantwoord te laten zijn, houd ik rekening met
een zestal principes (Boerman, 2008). Per principe omschrijf ik kort hoe ik hier in
mijn onderzoek rekening mee houd.

3.4.1 Vertrouwen, bedrog en zelfbedrog
Voordat het onderzoek plaats vindt en ook achteraf laat ik mijn voorlopige
onderzoeksverslag lezen door een collega en vertegenwoordiging van het
management van onze school, door medestudenten van de opleiding en door mijn
begeleidend docent. Hierdoor vindt er een extra controle plaats op mijn werk.

3.4.2 Zorgvuldigheid en nalatigheid
Om mijn onderzoek zorgvuldig te laten zijn, zorg ik ervoor dat ik de resultaten van de
mixtoets en de enquêtes precies en systematisch gebruik. Ook deze gegevens
bespreek ik met een collega en vertegenwoordiging van het management van onze
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school. Ik zorg ervoor dat ik alle gegevens anoniem behandeld worden en dat namen
van kinderen en collega’s niet genoemd worden.

3.4.3 Volledigheid en selectiviteit
In het weergeven van de resultaten van de mixtoetsen en enquêtes zal ik alle
verkregen resultaten en informatie mee laten tellen en niets achterwege laten.

3.4.4 Concurrentie en collegialiteit
Omdat ik ook de gegevens van andere klassen, de controlegroepen, zal gebruiken in
mijn onderzoek, zal ik voordat de gegevens openbaar worden eerst deze met mijn
betrokken collega’s bespreken.

3.4.5 Publiceren, auteurschap en geheimhouding
Na het afronden van mijn meesterstuk zal ik mijn verslag beschikbaar stellen voor
eventuele publicatie, zodat andere collega’s van mijn onderzoek kunnen profiteren.
3.4.6 Onderzoek en opdracht
De onderzoeksvraag en het onderzoek zijn door mij opgesteld. De school waar ik
voor werk heeft profijt van mijn onderzoek en in hoofdstuk 6 zal ik mijn
aanbevelingen aan de school geven.

3.4 Samenvatting
In hoofdstuk 3 heb ik omschreven hoe het praktijkonderzoek er uit gaat ziet en
waarom ik kies voor het quasi-experiment in combinatie met een enquête. In
hoofdstuk 4 zal ik de resultaten van de mixtoetsen en de afgenomen enquêtes
weergeven en in hoofdstuk 5 zullen deze resultaten nader bekeken en geanalyseerd
worden.
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Hoofdstuk 4: Datapresentatie
In dit hoofdstuk zal ik de resultaten van mijn gehouden onderzoek presenteren. Ik zal
de resultaten van de mixtoets in de experimentele groep en de controle groepen in
beeld brengen. Ook zal ik de meningen en ervaringen van de kinderen in de
experimentele groep presenteren.

4.1 Beginsituatie
Voordat ik het praktijkgedeelte van mijn onderzoek in de experimentele groep startte,
heb ik in alle drie groepen een mixtoets afgenomen (zie bijlage 6). Deze mixtoets
bestond uit 15 zinnen en in iedere zin moesten de kinderen één woord invullen. De
leerkracht las de hele zin voor en herhaalde het woord dat ingevuld moest worden.
De woorden hebben een spellingprobleem die thuis hoort in één van de drie
spellingcategorieën dat vervolgens drie weken werd aangeboden. Per woord kunnen
de kinderen een fout maken in één van de drie spellingcategorieën of een andere
fout. Tijdens het nakijken van de mixtoets heb ik hier een onderscheid in gemaakt. In
het geschreven woord kan een categoriefout gemaakt worden of een andere fout.
Een andere fout is in mijn ogen een fout uit een andere spellingcategorie, waaraan in
dit onderzoek geen extra aandacht of instructie voor gegeven wordt.
De experimentele groep noem ik groep X, de controlegroepen noem ik groep C1 en
C2. Het aantal fouten weergegeven in figuur 1 zijn de fouten van alle kinderen in de
betreffende groep samen.
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Figuur 1 Totaal aantal fouten per groep bij eerste afname mixtoets
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In Figuur 1 is te zien dat in groep X in totaal 50 fouten gemaakt zijn, waarvan 37
categoriefouten en 13 andere fouten. In groep C1 zijn in totaal 51 fouten gemaakt,
waarvan 34 categoriefouten en 17 andere fouten. In groep C2 zijn in totaal 38 fouten
gemaakt, waarvan 22 categoriefouten en 16 andere fouten. In alle groepen zijn er
meer categoriefouten dan andere fouten gemaakt.

De experimentele groep X telt 22 leerlingen, groep C1 telt 23 leerlingen en groep C2
telt 21 leerlingen. In figuur 2 is het gemiddeld aantal gemaakte fouten per leerling te
zien. Ook hier is te zien dat het aantal categoriefouten groter is dan het aantal
andere fouten.
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Andere fout
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0
Groep X

Groep C1

Groep C2

Figuur 2 Gemiddeld aantal fouten per leerling bij eerste afname mixtoets

Om het gemiddeld aantal fouten per leerling te berekenen, heb ik het totaal aantal
gemaakte fouten gedeeld door het aantal leerlingen van de betreffende groep. In
groep X zijn er gemiddeld 2,3 fouten gemaakt per leerling, waarvan 1,7 categorie
fouten en 0,6 andere fouten. In groep C1 zijn gemiddeld 2,2 fouten per leerling
gemaakt, waarvan 1,5 categoriefouten en 0,7 andere fouten. In groep C2 zijn
gemiddeld 1,8 fout per leerling gemaakt, waarvan 1 categoriefout en 0,8 andere
fouten.
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4.2 Eindsituatie
Na drie weken waarbij in groep X op een nieuwe manier gewerkt is en in de groepen
C1 en C2 op de oude manier gewerkt is, is dezelfde mixtoets in alle groepen
nogmaals afgenomen. In figuur 3 zijn de totaal aantal gemaakte fouten per
betreffende groep af te lezen.
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Figuur 3 Totaal aantal fouten per groep bij tweede afname mixtoets

In groep X zijn totaal 11 fouten gemaakt, waarvan 8 categoriefouten en 3 andere
fouten. In groep C1 zijn in totaal 33 fouten gemaakt, waarvan 24 categoriefouten en
9 andere fouten. In groep C2 zijn in totaal 35 fouten gemaakt, waarvan 20
categoriefouten en 15 andere fouten. In figuur 3 is duidelijk te zien dat in groep X
minder categoriefouten en andere fouten gemaakt zijn vergeleken met de andere
groepen.

Net als bij de beginsituatie heb ik ook berekend hoeveel fouten dat gemiddeld per
leerling van de betreffende groepen is. Dit is af te lezen in figuur 4.
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Figuur 4 Gemiddeld aantal fouten per leerling bij tweede afname mixtoets

Na de drie weken is te zien dat in groep X gemiddeld per leerling 0,5 fout gemaakt is,
waarvan 0,4 categoriefout en 0,1 andere fout. In groep C1 zijn gemiddeld 1,4 fouten
per leerling gemaakt, waarvan 1 categoriefout en 0,4 andere fout. In groep C2 zijn
gemiddeld per leerling 1,7 fouten gemaakt, waarvan 1 categoriefout en 0,7 andere
fout. Ook in deze figuur is duidelijk te zien dat in groep X minder categoriefouten en
andere fouten gemaakt zijn, vergeleken met de andere twee groepen.

Om het verschil in de eerste en tweede afname van de mixtoets in aantal gemaakte
fouten per groep goed te kunnen zien heb ik de gegevens in figuur 5 gezet.
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Figuur 5 Overzicht totaal gemaakte fouten
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In figuur 5 is te zien dat het totaal aantal gemaakte fouten in groep X sterk is
afgenomen, van 50 naar 11. In de groepen C1 en C2 zijn de totaal aantal gemaakte
fouten ook afgenomen, bij C1 van 51 naar 33 en bij C2 van 38 naar 35, maar dit
verschil is niet zo groot als in de experimentele groep X.
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Figuur 6 Gemiddeld aantal fouten per leerling

In figuur 6 is het verschil in het gemiddeld aantal fouten per leerling per groep bij de
eerste en tweede afname van de mixtoets duidelijk te zien. In deze figuur is ook
duidelijk te zien dat het gemiddeld aantal fouten per leerling in de experimentele
groep X sterk verminderd is, van 2,3 naar 0,5 fouten per leerling. In groep C1 is het
gemiddeld aantal fouten teruggelopen van 2,2 naar 1,4 per leerling en in groep C2 is
het aantal minimaal teruggelopen van 1,8 naar 1,7 fouten gemiddeld per leerling.
Opvallend voor groep C2 is dat het aantal categoriefouten niet gedaald is na drie
weken les.

4.3 Mening van de leerlingen
Na de drie weken heb ik de kinderen van de experimentele groep gevraagd een
vragenlijst in laten vullen. Via deze vragenlijst wilde ik een overzicht krijgen over hun
mening over de manier van werken die we in deze groep voor drie weken toegepast
hebben. De vragenlijst bevatte 11 vragen, waarvan 9 meerkeuzevragen. Op acht van
deze vragen konden de kinderen hun mening uiten door het kiezen van één van de
vier antwoorden; ++ / + / - / --. Bij de laatste vraag vroeg ik de kinderen aan te geven
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op welke manier zij de komende periode het liefste aan spelling zouden willen
werken; de oude of de nieuwe manier. Bij twee vragen vroeg ik in open vragen welke
facetten van de nieuwe manier van werken zij als positief en negatief ervoeren.
Ik heb 22 ingevulde vragenlijsten teruggekregen en de resultaten hieronder in
cirkeldiagrammen weer gegeven. Voor de vragenlijst zie bijlage 5.

Vraag 1: Wat vind je van het vak spelling zoals we dat de afgelopen drie weken
gedaan hebben?

Vraag 1
++
+
--

Figuur 7 Gegeven antwoorden op vraag 1

Vraag 2: Wat vind je ervan om samen te werken met spelling?

Vraag 2
++
+
--

Figuur 8 Gegeven antwoorden op vraag 2
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Vraag 3: Wat vind je van ‘Raad het Woord’?

Vraag 3
++
+
--

Figuur 9 Gegeven antwoorden op vraag 3

Vraag 4: Wat vind je van ´Het Flitsdictee´?

Vraag 4
++
+
--

Figuur 10 Gegeven antwoorden op vraag 4

Vraag 5: Wat vind je van ‘Het Categoriekwartet’?

Vraag 5
++
+
--

Figuur 11 Gegeven antwoorden op vraag 5
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Vraag 6: Wat vind je van ‘Om en Om’?

Vraag 6
++
+
--

Figuur 12 Gegeven antwoorden op vraag 6

Vraag 7: Wat vond je van ‘Het Dobbelspel’?

Vraag 7
++
+
--

Figuur 13 Gegeven antwoorden op vraag 7

Vraag 8: Wat vind je van ‘Zoveel Mogelijk’?

Vraag 8
++
+
--

Figuur 14 Gegeven antwoorden op vraag 8
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In figuur 15 heb ik het totaal aantal waarderingen van de kinderen samengebracht.
Dit zijn de waarderingen van de kinderen op vraag 1 tot en met 8 samen.

Totaal
++
+
--

Figuur 15 Totaal gekozen antwoorden

Op de gestelde vragen die over de gebruikte werkvormen gaan, is 70 maal het
antwoord ++ gekozen, 68 maal het antwoord +, 28 maal het antwoord - en 10 maal
het antwoord - -. In totaal zijn dat 138 positieve antwoorden tegenover 38 negatieve
antwoorden.
Vraag 8 en vraag 9 waren open vragen. De antwoorden op deze vragen heb ik
gecategoriseerd. Niet alle kinderen hebben antwoorden op deze vragen gegeven.
Vraag 9: Wat vond je leuk aan de nieuwe manier van werken?
-

Dat je niet zoveel hoeft te schrijven.

-

Dat het woordenboek gebruikt werd om woorden uit de categorie op te
zoeken.

-

Dat we iets nieuws gingen doen.

-

Dat je speelt en leert tegelijk.

-

Dat we op de computer gingen oefenen.

Vraag 10: Wat vond je niet leuk aan de nieuwe manier van werken?
-

Dat je soms geen leuk maatje had om mee samen te werken.

-

Het uitknippen van de woordkaartjes.

-

De oefeningen op de computer waren te makkelijk.

-

Dat we niet iedere dag de werkboeken gebruikten.

35

Vraag 11: Op welke manier zou jij de komende tijd het liefste aan spelling willen
werken?

Vraag 11

De oude manier
De nieuwe manier

Figuur 16 Gegeven antwoorden op vraag 11

In figuur 16 is te zien dat het grootste deel van de groep, 19 leerlingen van de 22,
aangeeft de komende periode op de nieuwe manier te willen blijven werken.

4.4 Samenvatting
In hoofdstuk 4 heb ik de resultaten van mijn gehouden praktijkonderzoek in beeld
gebracht. In hoofdstuk 5 zal ik deze gegevens analyseren. Het onderzoek heeft mij
voldoende informatie gegeven om een antwoord te kunnen geven op mijn
onderzoeksvraag.
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Hoofdstuk 5: Analyse
In dit hoofdstuk zal ik de data analyseren en een conclusie hieruit trekken. Als
onderdeel van het onderzoek heb ik diverse coöperatieve werkvormen gedurende
drie weken voor het vakgebied spelling toegepast. Deze werkvormen zijn opgebouwd
volgens een volgorde die aanbevolen wordt door het APS (Janson, 2010). Om een
beginsituatie te kunnen schetsen heb ik vooraf een mixtoets (zie bijlage 6)
afgenomen waarin de drie aan bod komende spellingcategorieën getoetst werden.
Na drie weken onderwijs heb ik nogmaals de mixtoets afgenomen om eventuele
vooruitgang te kunnen bepalen. Ook heb ik na de drie weken een vragenlijst bij de
kinderen afgenomen om inzicht te krijgen in de mening van de kinderen over de
toegepaste werkvormen.
Om mijn onderzoek meer valide te maken en vergelijking mogelijk te maken, heb ik
deze mixtoets ook bij twee controlegroepen afgenomen, zowel voor en nadat ook zij
drie weken onderwijs hebben gekregen. In de controlegroepen is gewerkt volgens de
methode Taaljournaal.
In dit hoofdstuk zal ik de resultaten van het onderzoek analyseren, zowel de
resultaten van de mixtoetsen als de resultaten van de vragenlijsten. Deze resultaten
zal ik met elkaar in verband brengen, zodat ik tot een conclusie van mijn onderzoek
kan komen.
5.1 Analyse mixtoets
Voordat het praktische gedeelte van mijn onderzoek van start ging, heb ik in de
experimentele groep (groep X) en in de twee controlegroepen (groep C1 en groep
C2) een mixtoets afgenomen. Bij de analyse van de mixtoetsen, richt ik mij op het
aantal categoriefouten. Dit zijn de woorden waarin een spellingcategorie aan bod
komt, waar gericht onderwijs op gegeven wordt. De andere fouten laat ik buiten
beschouwing, omdat hier niet gericht op onderwezen is.
In figuur 6 op bladzijde 33 was te zien dat bij de eerste afname van de mixtoets de
kinderen in groep X gemiddeld 1,7 categoriefouten per leerling maakte, groep C1
maakte gemiddeld 1,5 categoriefout en in groep C2 werd er gemiddeld 1
categoriefout per leerling gemaakt. Dat maakt, voordat het onderzoek begon, de
experimentele groep de laagst scorende groep. Zij maakte het hoogst aantal fouten
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gemiddeld per leerling. Groep C2 maakte gemiddeld het minst aantal fouten en is
daarmee de sterkst scorende groep.
Na drie weken onderwijs vind ik het erg opvallend dat groep X sterk gedaald is in het
aantal fouten: van 1,7 naar 0,4 fouten gemiddeld per leerling. Dat is een daling van
76%. In groep C1 is het aantal fouten gedaald van 1,5 naar 1 gemiddeld per leerling.
Dat is een daling van 33%. In groep C2 is te zien dat het aantal categoriefouten
gemiddeld per leerling niet gedaald is. Het is 1 fout gemiddeld per leerling gebleven.
De daling in groep X vind ik zeer groot, wat mij aangeeft dat de leerlingen in deze
groep de aangeboden spellingcategorieën beheersen en alleen naar deze uitslagen
kijkend, lijken de toegepaste werkvormen zeer effectief. Als ik ook het aantal andere
fouten nader bekijk, versterkt dit mijn vermoeden. Ook het aantal andere fouten is
sterk gedaald. Het lijkt dat het spellingbewustzijn van de leerlingen is toegenomen.
Als ik de uitslagen van de mixtoets bekijk, vallen mij de resultaten van controlegroep
C2 erg op. Na drie weken onderwijs zijn de resultaten in deze groep nauwelijks
vooruit gegaan. Het lijkt alsof de kinderen niet geleerd hebben. Ik vraag me af op
welke wijze er in deze groep spellingonderwijs gegeven is. Graag zou ik meer inzicht
krijgen in de toegepaste werkwijze in deze groep en een reden voor deze ‘stilstand’
achterhalen. Gezien de tijdsdruk van mijn huidige onderzoek, is het voor mij niet
mogelijk deze informatie nu te achterhalen. Voor de toekomst lijkt mij het zeer
verstandig om in deze groep extra onderzoek te doen.
De vooruitgang van groep C1 lijkt mij normaal. In deze groep zijn de resultaten
gestegen en hebben de kinderen 33% minder categoriefouten gemaakt. Vergeleken
met groep X is er in deze groep zeker ruimte voor meer groei dan deze 33%. Maar
vergeleken met groep C2 hebben zij het prima gedaan.
De vraag is waar de vooruitgang van de leerlingen in groep X aan te wijten is? Komt
het door het toepassen van de gekozen werkvormen? Het kan ook aan de opbouw
van de werkvormen liggen. Door het houden van het onderzoek, is mijn focus tijdens
de drie weken geweest op spelling. Deze aandacht kan ervoor zorgen dat de
resultaten van de kinderen stijgen. Ook kan het zijn dat de kinderen door het
meedoen aan een onderzoek extra gemotiveerd waren, waardoor zij beter
presteerden. De toegepaste werkvormen lijken op het eerste gezicht zeer effectief,
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maar het kan ook zijn dat door de afwijking van de oude routine de kinderen meer
gemotiveerd en betrokken waren bij de spellinglessen. Deze verschillende aspecten
kunnen allemaal de resultaten beïnvloeden.
Omdat er verschillende redenen tot vooruitgang te noemen zijn, denk ik dat de
vooruitgang aan een combinatie van de bovengenoemde redenen ligt. Dus zowel de
toepassing van de coöperatieve werkvormen, de opbouw in deze werkvormen, de
extra aandacht van de leerkracht en de motivatie van de leerlingen.
5.2 Analyse vragenlijst
Nadat groep X drie weken volgens een andere aanpak gewerkt heeft, heb ik bij de
kinderen een vragenlijst (zie bijlage 5) afgenomen. Op de gestelde vragen die over
de gebruikte werkvormen gaan, is 70 maal het antwoord ++ gekozen, 68 maal het
antwoord +, 28 maal het antwoord - en 10 maal het antwoord - -. In totaal zijn dat 138
positieve antwoorden tegenover 38 negatieve antwoorden. In figuur 16 is te zien dat
het grootste deel van de groep, 19 leerlingen van de 22, aangeeft de komende
periode op de nieuwe manier te willen blijven werken.
De antwoorden van de leerlingen zijn dus voornamelijk positief van aard, wat in
principe aangeeft dat zij enthousiast zijn over de gehanteerde werkwijze en
werkvormen. Alleen de werkvorm Het Flitsdictee kreeg voornamelijk negatieve
reacties.
De reden dat de kinderen voornamelijk positieve antwoorden gekozen hebben, kan
verschillend zijn. De kinderen kunnen eerlijk geantwoord hebben en de werkvorm
echt als positief ervaren hebben. Het kan ook zijn dat de kinderen positief
geantwoord hebben, omdat ze weten dat het onderzoek belangrijk voor mij, hun
leerkracht, is. Het kan zijn dat ze daarom, voor mij, positief geantwoord hebben. Het
kan ook zijn dat het de kinderen meer aanspreekt om positieve antwoorden te geven
dan negatieve. Een negatief antwoord kan misschien negatieve consequenties voor
de kinderen hebben.
De positieve reacties kunnen dus op verschillende manieren geïnterpreteerd worden.
Omdat ik zelf een positieve instelling bezit en ik niet voldoende tijd heb om de
gegeven antwoorden verder te analyseren, ga ik ervan uit de kinderen eerlijk
geantwoord hebben en de werkwijze en werkvormen daadwerkelijk als positief
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ervaren hebben. Wel neem ik de gegeven opmerkingen van de leerlingen serieus
mee in mijn conclusie:
De werkvorm Het Flitsdictee zal aandacht nodig hebben. Met de kinderen zal
bekeken moeten worden hoe deze werkvorm aangepast kan worden, zodat ook deze
werkvorm positief en motiverend kan zijn. In een kringgesprek en individuele
gesprekken hoop ik in de toekomst hier voldoende informatie voor te verkrijgen.
Een ander genoemd aandachtspunt is het samenwerken. Sommigen vonden het
lastig om samen te werken met klasgenoten. Het samenwerken vraagt vaardigheden
van de kinderen waarin in dit onderzoek geen focus op lag. Om beter te kunnen
samenwerken, is het verstandig om hier met de klas instructie en afspraken over te
maken. Samenwerken is een onmisbaar onderdeel van coöperatieve werkvormen.
Om de samenwerking goed te laten verlopen, hebben de kinderen hier instructie op
nodig. Deze instructie hebben zij wellicht niet voldoende gekregen. Ook in de praktijk
merkte ik dat veel kinderen moeite hadden met samenwerken. De eerste toegepaste
werkvormen verliepen vrij onrustig, er was veel onrust en hard geluid in de klas. Bij
de volgende werkvormen kregen de kinderen een duidelijkere instructie, ook betreft
het samenwerken. De onrust werd steeds minder naarmate de kinderen de
werkvormen leerden kennen en wenden aan het samenwerken.
Het werken op de computer gaf zowel positieve als negatieve reacties. De leerlingen
vinden het over het algemeen fijn om met de computer te werken, maar een aantal
leerlingen vond de oefeningen van Taaljournaal te eenvoudig. Ik zal mij verder in
deze software moeten verdiepen om te onderzoeken of er aanpassingen te doen zijn
waardoor de oefeningen meer uitdaging kunnen bieden. Als dit niet mogelijk is, zal er
gezocht moeten worden naar andere software voor de kinderen die deze extra
uitdaging nodig hebben. Deze uitdaging is nodig om de kinderen gemotiveerd te
houden en goed tegemoet te kunnen komen aan de behoeftes van de leerlingen.
5.3 Eigen ervaring
Na drie weken gewerkt te hebben volgens een nieuwe methode, kan ik zeggen dat ik
positief ben over de manier van werken. Dit positieve gevoel komt voort uit
verschillende factoren.
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De werkwijze kostte mij weinig voorbereidingstijd. De werkvormen heb ik voor ik
begon met het onderzoek uitgeschreven. Per week maakte ik een planning. In deze
planning gaf ik aan welke werkvormen ik op welke dag ging uitvoeren. Nadat ik met
de kinderen het woordpakket gemaakt had, m.b.v. de werkvorm ‘Zo veel mogelijk’,
maakte ik een lijst van deze woorden. Ook maakte ik woordkaartjes die nodig waren
voor de andere werkvormen. Deze voorbereiding heeft mij ongeveer een half uur per
week gekost.
Omdat de werkvormen coöperatief zijn en de kinderen elkaar feedback geven over
de juiste of onjuiste spelling van woorden, is er na de lessen weinig correctiewerk
voor de leerkracht. De kinderen corrigeren elkaar en doen dit direct tijdens de
verschillende werkvormen. Deze directe feedback zorgt er volgens mij ook voor dat
de kinderen het graag goed willen doen, voor zichzelf maar ook zeker voor de ander.
De verantwoordelijkheid van de kinderen voor het werk wordt vergroot en er is dus
noodzaak om het goed te doen. Tijdens de geschreven oefeningen bleven er weinig
vergissingen onopgemerkt en bleef er dus weinig correctiewerk over voor mij.
Al eerder heb ik aangegeven dat het samenwerken vaardigheden eist van de
leerlingen. Doordat ik hier van tevoren te weinig bewust van was, waren de eerste
werkvormen vrij onrustig verlopen. Later heb ik gerichte instructie kunnen geven op
het samenwerken en heb ik gemerkt dat dit de onrust van de kinderen voor een groot
deel wegnam. Als de kinderen samenwerken is er meer onrust in een klas dan als
alle kinderen zelfstandig een werkblad invullen. Het samenwerken vereist overleg en
dan is praten nodig. Hier moest ik als leerkracht ook aan wennen.
De enthousiaste houding van de leerlingen en de betrokkenheid gaf mij een goed
gevoel. Ik merkte dat de kinderen plezier beleefden in de werkvormen en dit gaf mij
ook een plezierig gevoel.
In de experimentele groep zijn verschillen in niveau. Alle leerlingen hebben
meegedaan aan de werkvormen. De werkvormen gaven voldoende mogelijkheden
tot aanpassing op eigen niveau. De leerlingen konden in tempo en ook in woorden
differentiëren. Ze konden zelf bepalen welke woorden gekozen werden om mee te
oefenen. Ook bepaalden de leerlingen het woordpakket. Het computerprogramma
gaf te weinig mogelijkheden voor de sterke leerlingen. Hier ligt een mogelijkheid om
beter aan te sluiten bij de behoeftes van de leerlingen. Ook is het een mogelijkheid
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voor de toekomst om de werkvormen in een kiesbord terug te laten komen. Dan
kunnen de leerlingen zelf de werkvorm kiezen waar zij mee aan de slag gaan.
Hierdoor is het ook beter mogelijk om aan de individuele behoeftes van de leerlingen
te kunnen voldoen. Hierdoor zal deze werkwijze nog beter passen binnen de
gedachte van het passend en inclusief onderwijs.
In de drie weken van het onderzoek heb ik de groepjes bepaald waarmee
samengewerkt werd. Soms koos ik bewust voor homogene groepen en soms bewust
voor heterogene. De kinderen kunnen veel van elkaar leren, maar ik merkte dat de
sterke leerlingen het prettig vonden om soms samen te werken en moeilijkere
woorden te kunnen gebruiken en oefenen. De afwisseling van groepjes maakte dit
mogelijk.
5.4 Conclusie
Als ik naar de resultaten van de mixtoets, de resultaten van de vragenlijst en mijn
eigen ervaringen kijk ben ik zeer positief. Allen geven zeer positieve resultaten aan.
Ik heb aangegeven dat de positieve resultaten van de mixtoets en de vragenlijst ook
een andere oorzaak kunnen hebben, naast de aangeboden werkwijze en
werkvormen. Het onderzoek heeft drie weken geduurd en drie weken zijn in mijn
mening onvoldoende om een echte conclusie te trekken.
In hoofdstuk 1 had ik de volgende onderzoeksvraag gesteld:
Wat kan ik doen om de resultaten van het spellingonderwijs in groep 5 te
maximaliseren, binnen de visie van het OGO en gebruik makende van de methode
Taaljournaal Spelling?

Na het gehouden onderzoek kan ik een antwoord geven op deze onderzoeksvraag:
Door het toepassen van afwisselende coöperatieve werkvormen in combinatie met
de positieve elementen van de methode Taaljournaal, door een leerkracht die bewust
op het spellingonderwijs gericht is, in een opbouw waarbij de volgende onderdelen in
betreffende volgorde aan bod komen:
1. Horen,
2. Onderscheiden,
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3. Herkennen/identificeren,
4. Opschrijven,
5. Controleren,
kunnen de resultaten van de leerlingen in groep 5 groeien met minimaal 75%.
De resultaten van de leerlingen zijn gestegen, maar of deze maximaal zijn kan ik op
dit moment niet bewijzen. Door de komende periode verder te gaan met deze
werkwijze en de resultaten van de leerlingen goed bij te houden en te analyseren,
kan ik een trend waarnemen over de vooruitgang van de leerlingen. Deze manier van
documenteren en analyseren past volledig binnen het concept van opbrengstgericht
werken, zoals omschreven in hoofdstuk 2. Tijdens het onderzoek heb ik de mixtoets
van de methode voorafgaand aan de periode van onderwijs afgenomen en
vergeleken met de resultaten van de mixtoets na de periode van gericht onderwijs op
drie spellingcategorieën. Deze werkwijze geeft mij veel informatie over de resultaten
en eventuele vooruitgang van de leerlingen. Wellicht dat ik na een paar maanden
spellingonderwijs op deze nieuwe manier, kan concluderen of de resultaten
maximaal zijn. Drie weken is helaas onvoldoende om deze conclusies nu al te
kunnen trekken.
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Hoofdstuk 6: Aanbevelingen, reflectie en toekomst
In dit hoofdstuk zal ik mijn aanbevelingen geven aan de Willibrordschool. Ook zal ik
als onderzoeker reflecteren op mijn gehouden onderzoek. Als laatste zal ik een link
leggen naar mijn onderzoek en de toekomst van mij als onderzoeker en als
leerkracht.
6.1 Aanbevelingen
Betreft spellingonderwijs wil ik graag de school waar ik werk aanbevelen om de
werkwijze die ik onderzocht heb in de experimentele groep 5, toe te passen in de
andere groepen 5 en ook in de andere groepen op school. Mijn onderzoek heeft
positieve resultaten opgeleverd die in andere groepen ook te verwachten zijn. Deze
werkwijze kost de leerkracht niet veel voorbereidingstijd, levert resultaten op, sluit
aan bij de visie van de school en brengt geen extra kosten met zich mee. De
werkvormen zijn al uitgewerkt en kunnen ook in andere groepen met andere
spellingcategorieën toegepast worden. Om de motivatie van de leerlingen optimaal te
houden, is het belangrijk de werkvormen af te wisselen. Door het bedenken en
toevoegen van extra werkvormen kunnen we schoolbreed een grote database van
werkvormen maken, waar de leerkrachten uit kunnen kiezen.
In hoofdstuk 5 heb ik een aantal onderwerpen genoemd waar eventueel nader
onderzoek nodig kan zijn. Het lijkt mij heel verstandig en interessant om het
spellingonderwijs in groep C2 nader te bekijken. Misschien is het een mogelijkheid
dat ik betrokken kan zijn bij de invoering van de nieuwe werkwijze in de bewuste
groep. Door het nauwkeurig bijhouden van de resultaten kunnen we bekijken of er
ook mogelijkheid is tot een verhoging van de resultaten.
Voordat de werkwijze in andere groepen toegepast kan worden, denk ik dat het
nodig is om eerst aandacht te besteden aan het coöperatief leren en dan
voornamelijk op het gebied van samenwerken. Deze vaardigheid is belangrijk om de
werkwijze te laten slagen. Als het samenwerken en coöperatief leren beheerst wordt
in de groepen, zal het invoeren van deze werkwijze voor spelling weinig problemen
opleveren. Waarschijnlijk zijn er ook mogelijkheden om voor andere vakgebieden te
werken volgens deze principes. In mijn mening kan het coöperatief leren een zeer
waardevolle bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons onderwijs en perfect aansluiten
op onze visie van het OGO.
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6.2 Reflectie vanuit de onderzoeker
Het gehouden onderzoek is naar mijn ogen geslaagd. De onderzoeksvraag is
beantwoord en zelfs op een positieve manier. Toch zijn er achteraf zaken waar ik
vóór het onderzoek geen rekening mee gehouden heb. Het aandeel van de
vaardigheid samenwerken heb ik onderschat. Deze vaardigheid hadden de kinderen
nodig om goed te kunnen werken volgens mijn werkwijze. Het zou beter zijn als ik
vooraf al instructie had gegeven betreft samenwerken, zodat dit niet ook een nieuw
onderdeel voor de kinderen zou zijn.
Voordat het onderzoek in praktijk gebracht zou worden, heb ik een globale
tijdsindeling gemaakt. Ik heb geschat hoeveel tijd nodig zou zijn voor de theoretische
voorbereiding, hoeveel tijd voor de praktische uitvoering en voor de afronding na het
praktische onderzoek. Deze planning is in de praktijk goed uitgekomen. Het is gelukt
om binnen de deadlines te blijven, waardoor de tijdsdruk niet heel groot is geweest.
Omdat het onderzoek in mijn eigen groep uitgevoerd werd, was het mogelijk het
praktische gedeelte onder werktijd uit te voeren. Een langere periode voor het
uitvoeren van het praktische gedeelte zou waarschijnlijk een beter beeld van de
resultaten geven, maar binnen de korte tijd van de opleiding vind ik dat mijn
onderzoek compleet genoeg is.

6.3 Reflectie vanuit de leerkracht
Het uitvoeren van het onderzoek in de praktijk heeft mij nieuwe inzichten gegeven.
Het gebruik van coöperatieve werkvormen binnen het vakgebied spelling en de
aanpak volgens het APS zijn elementen die ik ook binnen andere vakgebieden wil
gaan toepassen.
Het gehouden onderzoek levert in mijn ogen een bijdrage aan de kwaliteit van het
onderwijs op onze school. Dit geeft mij een gevoel van betrokkenheid bij de school,
ook al ben ik nog niet lang werkzaam op deze school.
De betrokkenheid van de kinderen was een stimulans voor mij als onderzoeker en
als leerkracht. De resultaten van het onderzoek geven mij energie voor de toekomst.
Ik heb gemerkt dat het doen van onderzoek extra energie en resultaten op kan
leveren. Graag zou ik dan ook in de toekomst mijn collega’s (bege)leiden in het doen
van onderzoek en nieuwe werkwijzen uitproberen in de praktijk.
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6.4 Toekomst
Graag zou ik de inhoud en de resultaten van dit onderzoek presenteren aan het team
van onze school. In overleg met mijn bouwcoördinator wordt daar dit schooljaar nog
een mogelijkheid voor gemaakt. Mijn onderzoek heeft ook het management van de
school enthousiast gemaakt. Ik hoop dat ik mijn enthousiasme aan al mijn collega’s
over kan brengen, zodat ook zij de voordelen van deze werkwijze inzien en in de
praktijk willen brengen. Graag zou ik daar een coördinerende rol in willen spelen.
Door het houden van dit onderzoek, zal ik als leerkracht in mijn eigen groep graag
verder werken op de nieuwe werkwijze. Door mijn positieve ervaringen en de goede
resultaten, wil ik ook graag voor andere vakgebieden coöperatieve werkvormen gaan
inzetten, zoals voor rekenen en begrijpend lezen.
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Bijlage 1

Stappenplan Spelling

Stappenplan
1. Ik lees mijn verhaal goed door,
van het begin tot het einde.
Ben ik misschien woorden vergeten?
2. Ik kijk of ik alle hoofdletters en punten op de goede plaats heb staan.
3. Zie ik woorden van afspraak 18, de regelwoorden petten en rokken?
Heb ik ze goed geschreven?
4. Mijn moeilijke spellingafspraken:
- Woorden met g of ch
- Woorden met au of ou
Zie ik woorden die hier bij horen?
Ik zoek ze op in het woordenboek.
5. Vreemde woorden die ik bijna nooit gebruik zoek ik op in het woordenboek.
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Bijlage 2

Werkvormen

Om en Om
___________________________________________________________________
Vaardigheid:

Opschrijven, Controleren

Doel:

Oefenen in het opschrijven van woorden van een
spellingcategorie die al aangeboden is

Wie:

Tweetallen

Tijd:

10 -15 minuten

Materiaal:

Werkblad van opdrachten uit werkboeken Taaljournaal
en/of werkbladen Taaljournaal

Voorbereiding:

Werkblad van de te maken opdrachten maken, op een
blad met een kolom van 2 rijen.

Aandachtspunten:

Voordat tweetallen deze activiteit zelfstandig kunnen
uitvoeren is het belangrijk om de werkwijze aan de hele
groep toe te lichten. Wie maakt welke opdrachten?
Wanneer wissel je? Hoe en wanneer controleer je elkaars
werk?
Denk na over welke extra opdrachten je in wilt zetten,
omdat de tweetallen niet tegelijk klaar zullen zijn.

Werkwijze:
Inleiding
Verdeel de groep in tweetallen.
Geef ieder tweetal een werkblad.
Zorg dat de kinderen pennen of potloden hebben.
Kern
De kinderen gaan samen, om en om, de opdrachten van het werkblad maken.
Er staan 2 kolommen op het werkblad.
De kinderen werken in hun eigen kolom.
Als het ene kind een opdracht gemaakt heeft, controleert de ander of het ingevulde
antwoord juist.
Als de ander denkt dat er een vergissing is gemaakt, zet hij/zij een streepje onder het
woord op de plaats waar de vergissing gemaakt is.
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De ander krijgt de kans om zelf de vergissing te verbeteren.
Als dat niet lukt, helpt de ander.
Dan is de ander aan de beurt om de volgende opdracht in zijn/haar kolom te maken.
Als het tweetal alle opdrachten af heeft, kunnen zij een extra opdracht doen.
Bijvoorbeeld met de woordkaartjes Raad het Woord spelen of in het woordenboek op
zoek gaan naar nog meer woorden die bij de spellingcategorie passen.
Afsluiting
Bespreek samen hoe het ging. Hoe ging het samenwerken? Bij welke woorden of
welke opdracht is er nog onduidelijkheid? Welke extra opdracht hebben ze gedaan
en hoe ging dat?
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Bijlage 2

Werkvormen

Categoriekwartet
___________________________________________________________________
Vaardigheid:

Horen, herkennen / identificeren

Doel:

Oefenen in het herkennen van verschillende
spellingcategorieën die al aangeboden zijn

Wie:

Hele groep

Tijd:

20 minuten

Materiaal:

Lege kwartetkaartjes voor ieder kind en categoriekaartjes

Voorbereiding:

Deel groepjes in en bepaal welke spellingcategorieën je
wilt oefenen

Aandachtspunten:

Gebruik voor dit spel alleen spellingcategorieën die al
aangeboden zijn

Werkwijze:
Inleiding
Verdeel de groep in groepjes van 4. Geef ieder groepje een categoriekaartje.
Het groepje bedenkt samen 4 woorden die in de spellingcategorie horen.
Ieder kind schrijft een woord op een kaartje.
Het groepje controleert of de woorden op de juiste wijze geschreven zijn.
De kwartetkaartjes en de categoriekaartjes worden opgehaald.
De kwartetkaartjes worden geschud en uitgedeeld.
De kinderen lezen voor zichzelf het woord dat er op het kaartjes staat en schrijven de
spellingcategorie erbij.
Kern
Speel nu met de kinderen Levend Kwartet.
Laat de kinderen door de ruimte lopen.
Tik iemand aan en vraag: ‘Wat is jouw woord?’ De ander zegt zijn woord.
Luister goed. Hoort het woord bij jouw spellingcategorie?
Ja? Zeg dan: ‘Jij hoort bij mij want jij hebt ook een …. (noem de categorie) woord.’
Ga samen verder op zoek.
Nee? Zeg dan: ’Jij hoort niet bij mij want jij hebt een …. (noem de categorie) woord.’
Loop door en vraag een ander kind: ‘Wat is jouw woord?’
Welk kwartet is het eerste compleet?
Afsluiting
Bespreek het spel na. Wat ging goed? Wat was moeilijk?
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Bijlage 2

Werkvormen

Flitsdictee
___________________________________________________________________
Vaardigheid:

Opschrijven, Controleren

Doel:

Oefenen in het opschrijven van woorden van een
spellingcategorie die al aangeboden is

Wie:

Tweetallen, groepje

Tijd:

10 -15 minuten

Materiaal:

20 oefenwoorden op kaartjes van de categorie waar
instructie over gegeven is

Voorbereiding:

Kaartjes maken met woorden van de categorie

Aandachtspunten:

Voordat tweetallen of groepjes deze activiteit zelfstandig
kunnen uitvoeren is het belangrijk om deze activiteit met
de hele groep te oefenen. Hoe flits je een woord? Hoeveel
bedenktijd geef je de ander?

Variaties:

Oefenwoorden van verschillende categorieën die aan bod
zijn geweest, kan ook in groepjes gedaan worden

Werkwijze:
Inleiding
Zorg dat je alle materialen voor je hebt.
Een pen / potlood, een dicteeblad en de woordkaartjes omgekeerd op een stapeltje.
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
Afsluiting
Bespreek samen hoe het ging. Was het leuk om te doen? Hoe ging het
samenwerken? Ging het oefenen goed? Welke woorden waren lastig?
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Bijlage 2

Werkvormen

Zoveel Mogelijk
___________________________________________________________________
Vaardigheid:

Herkennen / identificeren, Opschrijven, Controleren

Doel:

Oefenen in het bedenken en opschrijven van woorden
van een spellingcategorie die al aangeboden is

Wie:

Groepjes

Tijd:

10 -15 minuten

Materiaal:

Papier, stopwatch

Voorbereiding:

Groepjes indelen

Aandachtspunten:

Voordat groepjes deze activiteit kunnen uitvoeren is het
belangrijk om met de hele groep na te denken over een
aantal afspraken. Wie noemt een woord? Iedereen, om en
om? Wie schrijft de woorden? Iedereen, om en om?
De woorden die de kinderen opschrijven kunnen gebruikt
worden als woordpakket.

Werkwijze:
Inleiding
Verdeel de groep in groepjes van 3/4 kinderen.
Geef ieder groepje een wit blad.
Zorg dat de kinderen pennen of potloden hebben.
Kern
De groepjes krijgen 2 minuten tijd om zoveel mogelijk woorden te bedenken die
passen bij de betreffende spellingcategorie.
Deze woorden worden op het blad geschreven.
Als de 2 minuten voorbij zijn, wordt het blad doorgegeven aan een ander groepje.
Dit groepje krijgt nu de tijd om gezamenlijk de woorden te lezen.
Passen deze woorden inderdaad bij de spellingcategorie?
Zet een rondje om het woord als het woord bij de spellingcategorie past.
Het blad wordt weer doorgegeven naar een ander groepje.
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Dit groepje leest de omcirkelde woorden.
De kinderen controleren samen de juiste spelling van het woord.
Als er een vergissing gemaakt is, wordt het woord er met de juiste spelling naast
geschreven.
Het blad gaat weer terug naar het originele groepje.
Zij controleren het blad en zien of er woorden verbeterd zijn en of er woorden niet
omcirkeld zijn.
Zijn ze het er mee eens?
Tel het aantal omcirkelde woorden.
Afsluiting
Bespreek samen hoe het ging. Hoeveel woorden heeft jullie groepje bedacht? Hoe
ging het samenwerken? Bij welke woorden is er nog onduidelijkheid?
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Bijlage 2

Werkvormen

Raad het Woord
___________________________________________________________________
Vaardigheid:

Horen, Herkennen / identificeren

Doel:

Oefenen in het herkennen van een woord, het herkennen
van de spellingcategorie, woordenschat

Wie:

Hele groep, tweetallen

Tijd:

10 -15 minuten

Materiaal:

Oefenwoorden op kaartjes van de spellingcategorie waar
instructie over gegeven is

Voorbereiding:

Kaartjes maken met woorden van de spellingcategorie

Aandachtspunten:

Voordat groepjes of tweetallen deze activiteit zelfstandig
kunnen uitvoeren is het belangrijk om deze activiteit met
de hele groep te oefenen. Hoe omschrijf je een woord?

Variaties:

Oefenwoorden van verschillende spellingcategorieën die
aan bod zijn geweest uitbeelden in gebaren

Werkwijze:
Inleiding
Zorg dat je de woordkaartjes omgekeerd op een stapeltje hebt liggen.
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 als nodig nog extra aanwijzingen
Leerling 2 raadt het woord en noemt de spellingcategorie waar het woord bij hoort
Leerling 1 zegt het woord en laat het tegelijk weer zien
Leerling 1 en 2 controleren samen of het klopt
Wissel om
Afsluiting
Bespreek samen hoe het ging. Was het leuk om te doen? Hoe ging het
samenwerken? Ging het oefenen goed?
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Bijlage 2

Werkvormen

Dobbelspel
___________________________________________________________________
Vaardigheid:

Horen, Onderscheiden, Herkennen / identificeren,
Opschrijven, Controleren

Doel:

Oefenen in het lezen / herkennen van een woord, het
herkennen van een categorie, toepassen van de
spellingregel en woordenschat van woorden van
spellingcategorieën die al aangeboden zijn

Wie:

Tweetallen

Tijd:

15 - 20 minuten

Materiaal:

Dobbelstenen, schrijfpapier, lijsten met categoriewoorden
van categorieën die al aangeboden zijn, kopie spelregels

Voorbereiding:

Lijst samenstellen met spellingcategorieën die je wilt
oefenen, spelregels in het groot maken

Aandachtspunten:

Voordat tweetallen deze activiteit zelfstandig kunnen
uitvoeren is het belangrijk om de spelregels aan de hele
groep uit te leggen.
Veel opdrachten komen van de andere werkvormen. Zet
dit dobbelspel daarom pas in als de andere werkvormen
al een keer aan bod gekomen zijn.

Variaties:

Bedenk samen met de groep nieuwe opdrachten

Werkwijze:
Inleiding
Zorg dat de groep verdeeld is in tweetallen.
Per tweetal moeten alle materialen klaarliggen.
Kern
De kinderen spelen het spel. Ze gooien om de beurt met de dobbelsteen.
Op de spelregels kunnen ze zien welke opdracht bij het aantal ogen hoort.
Na het uitvoeren van de opdracht wisselen ze van beurt.
Het spel kan ongeveer 10 - 15 minuten gespeeld worden.
Afsluiting
Bespreek samen hoe het ging. Was het leuk om te doen? Hoe ging het
samenwerken? Ging het oefenen goed?
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Werkvormen

Kies een woord en lees die aan
de ander voor.
De ander noemt de categorie en
de moeilijkheid. Controleer.

Kies twee woorden en lees
die aan een ander voor.
De ander schrijft de woorden op.
Controleer samen.

Neem een woord in je hoofd.
Geef drie aanwijzingen.
De ander raadt het woord en
noemt de categorie.
Schrijf 4 woorden, waarvan 1
expres met een fout.
De ander zoekt de fout en legt
uit wat er fout is en waarom.

Sla een beurt over!

Kies een woord en
lees die aan de ander voor.
De ander spelt het woord
hardop. Controleer.
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Planning week 1
Dag
Maandag

Activiteit
-Introductie

Werkvorm
Klassikaal

-Verhaal
voorlezen

Klassikaal

-Raad het
woord

Dinsdag

Woensdag

-Zoveel
mogelijk

Materiaal
3 categoriewoorden,
regel van de
categorie

Verhaal
Klassikaal /
tweetal

Groepje
van 4

Woordkaartjes

Schrijfpapier

-Herkennen ,
verhaal
afmaken

Tweetal

Verhaal voor de lln
met een open einde,
schrijfpapier

-Raad het
woord

Tweetal

Woordkaartjes

Tweetal

Woordkaartjes,
dicteepapier

Spelregels,
schrijfpapier,
woordkaartjes,
dobbelstenen
Werkboek/
oefeningen

-Flitsdictee

Donderdag

-Dobbelspel

Tweetal

Vrijdag

-Om en om

Tweetal

-Categoriekwartet

Klassikaal
Lege woordkaartjes,
6 categoriekaartjes

Korte uitleg
3 woorden zeggen, klas na laten
zeggen. Wat maakt deze
woorden lastig? Welke
woorden klinken ook zo?
Woorden in klankgroepen
klappen. Wat horen we? Regel
uitleggen.
Verhaal voorlezen. Bij
categoriewoord, beurt geven.
Einde verhaal, woorden
voorzeggen, kinderen na laten
zeggen.
Woord omschrijven, klas laten
raden.
In groepje in 2 minuten tijd
zoveel mogelijk
categoriewoorden bedenken en
opschrijven. Na de 2 minuten
door andere groep laten
controleren.
In tweetallen de
categoriewoorden opzoeken en
onderstrepen. Samen einde aan
het verhaal bedenken en
categoriewoorden
onderstrepen.
In tweetal kaartje pakken en
woord uitbeelden, raden en
wisselen.
Woord zeggen, kaartje laten
zien, laten opschrijven. Woord
weer zeggen, kaartje weer laten
zien en controleren. Wisselen.
In tweetallen spel laten spelen.

De oefeningen om en om laten
maken en samen controleren.
Groepjes krijgen categorie en
bedenken er 4 woorden bij. De
woorden worden op de
woordkaartjes opgeschreven.
De kaartjes schudden en
verdelen, levend kwartet.
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Planning week 2
Dag
Maandag

Activiteit
-Introductie

Werkvorm
Klassikaal

Materiaal
3 categoriewoorden,
regel van de categorie

-Verhaal
voorlezen

Klassikaal

Verhaal

Groepje van 4

Schrijfpapier

-Herkennen

Tweetal

Verhaal voor de lln,
schrijfpapier

-Raad het woord

Tweetal

- Zoveel mogelijk

Dinsdag

Woordkaartjes

Woensdag

-Flitsdictee

Drie of viertal

-Spel het maar

Drie of viertal

Woordkaartjes,
dicteepapier

Woordkaartjes

Donderdag

-Dobbelspel

Tweetal

Vrijdag

-Om en om

Tweetal

-Categoriekwartet

Klassikaal

Spelregels,
schrijfpapier,
woordkaartjes,
dobbelstenen
Werkboek/oefeningen

Lege woordkaartjes, 6
categoriekaartjes

Korte uitleg
3 woorden zeggen, klas na laten
zeggen. Wat maakt deze
woorden lastig? Welke woorden
klinken ook zo?Woorden in
klankgroepen klappen. Wat
horen we? Regel uitleggen.
Verhaal voorlezen. Bij
categoriewoord, beurt geven.
Einde verhaal, woorden
voorzeggen, kinderen na laten
zeggen.
In groepje in 2 minuten tijd
zoveel mogelijk
categoriewoorden bedenken en
opschrijven. Na de 2 minuten
door andere groep laten
controleren.
In tweetallen de
categoriewoorden opzoeken en
onderstrepen. Samen
categoriewoorden opzoeken en
onderstrepen en opschrijven.
In tweetal kaartje pakken en
woord uitbeelden, raden en
wisselen.
Woord zeggen, kaartje laten zien,
laten opschrijven. Woord weer
zeggen, kaartje weer laten zien
en controleren. Wisselen.
Woord zeggen, anderen spellen
het woord, letter per kind.
Controleren en volgende leest
woord.
In tweetallen spel laten spelen.

De oefeningen om en om laten
maken en samen controleren.
Klaar? In woordenboek /
themaboeken / leesboeken
moeilijke categoriewoorden
opzoeken.
Groepjes krijgen categorie en
bedenken er 4 woorden bij. De
woorden worden op de
woordkaartjes opgeschreven. De
kaartjes schudden en verdelen,
levend kwartet.
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Planning week 3
Dag
Maandag

Activiteit
-Introductie

Werkvorm
Klassikaal

Materiaal
3 categoriewoorden,
regel van de categorie

-Verhaal
voorlezen

Klassikaal

Verhaal

Groepje van 4

Schrijfpapier

-Herkennen

Tweetal

Verhaal voor de lln,
schrijfpapier

-Raad het woord

Tweetal

- Zoveel mogelijk

Dinsdag

Woordkaartjes

Woensdag

-Flitsdictee

Drie of viertal

-Spel het maar

Drie of viertal

Woordkaartjes,
dicteepapier

Woordkaartjes

Donderdag

-Dobbelspel

Tweetal

Vrijdag

-Om en om

Tweetal

-Categoriekwartet

Klassikaal

Spelregels,
schrijfpapier,
woordkaartjes,
dobbelstenen
Werkboek/oefeningen

Lege woordkaartjes, 6
categoriekaartjes

Korte uitleg
3 woorden zeggen, klas na laten
zeggen. Wat maakt deze woorden
lastig? Welke woorden klinken
ook zo?Woorden in klankgroepen
klappen. Wat horen we? Regel
uitleggen.
Verhaal voorlezen. Bij
categoriewoord, beurt geven.
Einde verhaal, woorden
voorzeggen, kinderen na laten
zeggen.
In groepje in 2 minuten tijd zoveel
mogelijk categoriewoorden
bedenken en opschrijven. Na de 2
minuten door andere groep laten
controleren.
In tweetallen de
categoriewoorden opzoeken en
onderstrepen. Samen
categoriewoorden opzoeken en
onderstrepen en opschrijven.
In tweetal kaartje pakken en
woord uitbeelden, raden en
wisselen.
Woord zeggen, kaartje laten zien,
laten opschrijven. Woord weer
zeggen, kaartje weer laten zien en
controleren. Wisselen.
Woord zeggen, anderen spellen
het woord, letter per kind.
Controleren en volgende leest
woord.
In tweetallen spel laten spelen.

De oefeningen om en om laten
maken en samen controleren.
Klaar? In woordenboek /
themaboeken / leesboeken
moeilijke categoriewoorden
opzoeken.
Groepjes krijgen categorie en
bedenken er 4 woorden bij. De
woorden worden op de
woordkaartjes opgeschreven. De
kaartjes schudden en verdelen,
levend kwartet.
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Woordpakket week 1
De beren
De keren
De veren
De peren
De kleren
De meren
De ijsberen
De speren
Leren
Smeren
Jongleren
Scheren
Reageren

De oren
De sporen
Boren
Horen
Storen

De kleuren
De deuren
De geuren
De scheuren
Speuren
Treuren
Sleuren
Zeuren
Keuren
Goedkeuren
Gebeuren
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Woordpakket week 2
Bange
De gangen
De hanger
De hengel
Jonge
De jongen
De lengte
De slinger
De vinger
De wangen
De angst
De hengel
Het behang
Jongleren
Vangen
Zingen

Dronken
De enkel
Flinke
Slanke
De winkel
Linksaf
Blank
De drank
De stronk

De botsing
De koning
De staking
De woning
De lening

Hinken
Janken
Drinken
Blinken
Stinken
Rinkelen
Twinkelen
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Woordpakket week 3
De afstand
De avond
Breed
Het geluid
Koud
Het strand
Verkeerd
De wind
Het zand
De zeehond
Nederland
De naald
Het speelgoed
Honderd
Duizend

Geschikt
De hut
Kapot
De landkaart
Het moment
De plaat
Het riet
De rust
De sloot
Want
De klant
Het schrift
Irritant
De dirigent
De patiënt
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Vragenlijst Spelling
De afgelopen drie weken hebben we op een andere manier aan spelling gewerkt.
Ik wil graag weten wat jullie hier van vonden. Daarom heb ik een vragenlijst
gemaakt. De meeste vragen zijn meerkeuzevragen.
Je kunt kiezen uit ++ / + / - / -++ =

heel leuk

+=

leuk

-=

niet zo leuk

-- =

helemaal niet leuk

Zet een rondje om het antwoord wat jij het beste vindt.
Wil je de vragen zo eerlijk mogelijk beantwoorden?
1. Wat vind je van het vak spelling zoals we dat de afgelopen drie weken
hebben gedaan?

++ / + / - / --

2. Wat vind je ervan om samen te werken met spelling?

++ / + / - / --

3. Wat vind je van Raad het Woord?

++ / + / - / --

4. Wat vind je van het Flitsdictee?

++ / + / - / --

5. Wat vind je van het Categoriekwartet?

++ / + / - / --

6. Wat vind je van Om en Om?

++ / + / - / --

7. Wat vind je van het Dobbelspel?

++ / + / - / --

8. Wat vind je van Zoveel Mogelijk?

++ / + / - / --

9. Wat vond je leuk aan de nieuwe manier van werken?

10. Wat vond je niet leuk aan de nieuwe manier van werken?

11. Op welke manier zou je de komende tijd het liefste aan spelling werken?
a De oude manier b De nieuwe manier
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Mixtoets
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