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Project ‘Leeswoordenschat’
Volgen van de ontwikkeling van de leeswoordenschat

2008

2009

2010

2011

Auditief beperkte leerlingen in groep 5 t/m 8
• Horende leerlingen van dezelfde leeftijd
• Horende leerlingen met hetzelfde leesniveau
2008 meten technisch lezen en basiswoordenschat

 2008, 2009 en 2010: volgen woordenschat
2011 : meten leesbegrip
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Doelwoorden
Woordenschatnorm?

Cito Eindtoets Basisonderwijs 2004, 2005 en 2006
(nu ook 2007, 2008, 2009 en 2010)

Representatieve lijst met
zelfstandige naamwoorden
werkwoorden

bijvoeglijke naamwoorden
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Doelwoorden
Woordeigenschappen
hond

verjaren

Woordklasse

znw

ww

Hoe vaak komt een woord voor

8,9

3,6

4

8

4,4

0,0

(jong – oud )

1,6

5,8

(ervaring – taal)

1,4

6,2

Hoe bekend

(heel weinig – heel erg)

6,8

4,5

Hoe voorstelbaar

(heel weinig – heel erg)

6,9

3,5

Woordlengte
Familiegrootte (hondenriem / hondeweer)
Leeftijd van verwerven
Wijze van verwerven
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Taken
Lexicale decisietaak / Woordenlijst
reisbureau
sner
hoofdthera
helpen
trein
lechen

Gebruiksdecisietaak/ Zinnetjestaak
trein
A De trein zingt
B De trein slaapt
C De trein rijdt
D De trein liegt
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Gebruiksde cisi

Resultaat 1: Samenhang tussen taken

Horende leerlingen

0

ESM ESM
leerlingen
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Gebruiksde cisie Taak

staa k

Zinnetje
Zinnetjestaak
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Auditief beperkte leerlingen
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25

50
75
Woordenlijst

100

25

50

75

Lexicale
Decisie Taak
Woordenlijst

Woordenlijst

Handvatten

0

Discussie

100

Woordenlijst

Zinnetjestaak

Proportie corre ct

1,00

1 schoen
makkelijke znw

0,80
0,60

2 zien
makkelijke ww / bnw

0,40

3 deel
generieke woorden
4 nachtmerrie
samengestelde
spreektaalwoorden

0,20

Proportie corre ct

1,00

5 museum
leenwoorden

0,80

6 penningmeester
samengestelde
schrijftaalwoorden

0,60

7 pijl
restwoorden

0,40
0,20
1

9

2

3

4

5

Cluster

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Cluster
9

Belangrijkste resultaten op een rij
Lexicale decisietaak / Woordenlijst
 goede manier om diepere woordkennis te meten
bij auditief beperkte en ESM leerlingen
 verschil hangt af van woordtype
 groei zeer stabiel

Lexicale decisietaak met verschillende typen woorden
=

woord voor woord
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woord voor woord
Project
 eenvoudige en snel af te nemen toets voorspelt
diepere woordkennis
 prestatie Cluster-2 leerlingen t.o.v. andere (reguliere)
leerlingen.

NWO subsidie aangevraagd en gekregen!!

Nu
 ontwikkelen van een efficiënte, voorspellende, adaptieve,
digitale woordenschattoets die weinig tijd en inspanning
vraagt van leerling en leerkracht.
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(eerste resultaten)

Proportie correct

woord voor woord

Groep en Toets niveau (bijv. 43 = groep 4 en toets 3)
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woord voor woord

(eerste resultaten)

1,00
Makkelijke znw
0,80
Makkelijke ww/bnw
0,60

Generieke woorden

Project
17

Woord voor Woord

Handvatten

gr8/t8

gr8/t7

gr7/t7

gr7/t6

gr6/t6

gr6/t5

0,00

Samengestelde
schrijf taalwoorden

gr5/t5

Leenwoorden

gr5/t4

0,20

gr4/t4

Samengestelde
spreektaalwoorden

gr4/t3

0,40

Discussie

woord voor woord
• De toets wordt on-line afgenomen

• De toets is voor alle leerlingen korter gemaakt
• Makkelijke toetsen makkelijker en moeilijkere toetsen moeilijker
• Minder leerlingen maken een tweede toets.
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1) Registreren via www.basilex.nl/wvw2
2) Invoeren gegevens
Inloggen op www.basilex.nl/wvw2/school/login
Aanmaken:
Leerkrachtaccount – Toetsmoment
Invoeren:
Leerlingen
3) De toets afnemen
Op de toetsdagen:
1. Ga naar www.basilex.nl/wvw2/toets
2. Log in met het leerkrachtaccount
3. Kies het juiste toetsmoment
4. De leerlingen vullen hun voornaam en achternaam in en drukken op
‘beginnen’
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Handvatten
• Normering / Referentiegroepen Cito
• Handleiding
• Typen woorden / Handelingsplan
Welke Handvatten om woorden te:
– leren (semantiseren)
– oefenen (consolideren)
Gebruik Viertakt
Verschillen tussen de clusters
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Handvatten

1 schoen
makkelijke znw

1. Voorbewerken

2 zien
makkelijke ww / bnw

- Voorkennis activeren
- Leerling betrekken bij onderwerp

3 deel
generieke woorden

2. Semantiseren
- Uitleg in bestaande context.
- Woordbetekenissen en woordrelaties duidelijk maken
- Uitleggen, uitbeelden en uitbreiden.

- Woord met de betekenis onthouden (oefenen).

7 pijl
restwoorden

4. Controleren
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5 museum
leenwoorden
6 penningmeester
samengestelde
schrijftaalwoorden

3. Consolideren

Project

4 nachtmerrie
samengestelde
spreektaalwoorden
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Instructie: makkelijke znw, ww, bnw
Makkelijke zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, en werkwoorden
bijvoorbeeld: znw bal en schoen
ww en bnw rondom bal en schoen
schoppen – vangen – gooien – rollen – stuiteren - verstoppen
rood – rond – hard - zacht
Aandachtspunt: door ervaring geleerd
Semantiseren
Aanwijzen en labelen (woord of gebaar).
Eventueel ook combineren met vingerspellen.
Consolideren
Zelf opdrachten geven aan de kinderen : Pak je schoenen / Schop de bal

Controleren
Waar is de bal? / Hoe wil je de bal?
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Instructie: samengestelde woorden
Samengestelde woorden
pannenkoeken – maatbeker – afmeten – omdraaien
heldhaftig – onzichtbaar Aandachtspunt: betekenis van onderdelen van een woord

Semantiseren
Uitleg: lezen pak pannenkoekenmix - zien van filmpje / toneelstuk
Woordweb, combineren met bekende woorden: durven, niet bang zijn, etc.
Tegenstellingen benoemen: angstig, held op sokken, bang
Maar ook opdelen: maat-beker om-draaien on-zicht-baar
Consolideren
Onderdelen van woorden gebruiken in andere woorden: on – breek – baar
Controleren
Opdrachten met het maken van nieuwe woorden, samenvoegen van woorddelen
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Instructie: Generieke woorden
Generieke woorden
bijvoorbeeld: lang – deel - aarde
Aandachtspunt: woorden die hun betekenis krijgen in context of
niet domein-afhankelijk zijn
Voorbewerken en semantiseren.
Goochelaar: hoge hoed met aan elkaar gebonden sjaaltjes  heel erg lang
Lange en korte dingen uit de hoed halen
Consolideren
Sorteerspelletjes: lange / korte  trein / kleding / veter / tak / etc.
Opnieuw en verder semantiseren ‘lang’ qua tijd en ver  lang duren
Consolideren: spelletjes met geluiden kort/lang horen en maken / lange weg /
doolhof
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Instructie: leenwoorden
Leenwoorden
Bijvoorbeeld rondom het woord restaurant
Restaurant / Diner (en) / Culinair / Dessert / Lunchen / Menukaart
Aandachtspunt: spelling

Voorbewerken en Semantiseren
Verhaal restaurant (filmpje Youtube) - rollenspel tijdens lunch
Consolideren
Memorie / lotto / kwartet / galgje / woordzoeker / plaatjes methode /
woordenslang / (domino) + plaatje / goed-fout zinnen / omschrijfspelletjes
Controleren
dictee

Project
25

Woord voor Woord

Handvatten

Discussie

Discussie
• Referentiegroepen Cito
• Handelingsplan
• Normering
• Vragen?

Project
26

Woord voor Woord

Handvatten

Discussie

Einde

Voor meer informatie of een kop koffie, neem contact op met:
Karien Coppens, k.coppens@pwo.ru.nl
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