LESBRIEF
WERKEN MET
WOORDEN

Hoe meer woorden je cursisten kennen, hoe beter ze kunnen luisteren, spreken, lezen en schrijven. Als
taaldocent besteed je daarom veel aandacht aan het vergroten van hun woordenschat. Het herhalen van
woorden is essentieel om nieuw vocabulaire te verankeren in het geheugen. En gelukkig zijn daar goede
tools voor. ‘Wordwall’ bijvoorbeeld.

HOE LEERT IEMAND WOORDEN?
Om cursisten nieuwe woorden te leren,

Nieuwe woorden in NT2-methodes

zet je als docent deze stappen:

NT2-methodes als Code+ bieden nieuwe woorden

1	Je introduceert onbekende woorden. Dit kun je

aan in lees- en luisterteksten. De allereerste teksten

bijvoorbeeld doen via een lees- of luistertekst waarin

bestaan volledig uit onbekende woorden. Beginnende

90 à 95 procent van de woorden al bekend is. Soms

cursisten hebben immers nog geen woordenschat.

kunnen cursisten de betekenis van onbekende

Maar vervolgteksten bestaan idealiter voor maximaal

woorden dan min of meer afleiden uit de context.

5 à 10 procent uit onbekende woorden. De rest van

2	Je ‘semantiseert’ vervolgens de onbekende woorden.

de woorden is in deze teksten dus wél bekend. Die

Dat doe je door hun betekenis met je cursisten

‘bekende context’ kan helpen om een globale indruk

te bespreken. Bijvoorbeeld door middel van een

te krijgen van de betekenis van onbekende woorden.

omschrijving in het Nederlands, waarbij je woorden

Na de introductie van de nieuwe woorden gaat de

gebruikt die ze al kennen. Of door een vertaling te

cursist er (online) mee oefenen. Vervolgens komen

geven in een bekende taal.

die woorden weer terug in teksten in volgende taken

3	Je herhaalt ten slotte de geïntroduceerde,

en hoofdstukken. Ze zijn nu niet meer onbekend,

gesemantiseerde woorden met oefeningen en in

maar maken deel uit van de 90 à 95 procent bekende

vervolgteksten. Frequente herhaling verankert de

woorden. Andere woorden zijn nu nieuw. In Code+

woorden in het geheugen van de cursist. Het gaat in

staan de nieuwe woorden overzichtelijk bij elkaar

deze stap om het consolideren en controleren van de

aan het eind van ieder hoofdstuk, ingedeeld per taak.

nieuwe woordkennis.

Achter in het boek staat een alfabetische woordenlijst
met alle leerwoorden.
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WAT IS WORDWALL?
Wordwall is een online platform waar je zelf oefeningen

(‘templates’); bij een betaald account heb je tientallen

kunt maken; van grammatica- of spreekopdrachten

templates tot je beschikking. Zo kun je het template

tot woordenschatspelletjes. Om dat laatste type

‘kruiswoordpuzzel’ kiezen en vervolgens de woorden

taaloefeningen gaat het in deze lesbrief. Je zet de

invoeren die je jouw cursisten wilt laten onthouden.

woordenschatspelletjes in om woordenkennis te

Wordwall creëert dan een kruiswoordpuzzel op basis

consolideren en controleren. Als je een gratis account

van je input. Cursisten kunnen die puzzel maken via de

aanmaakt, kun je al gebruikmaken van 18 oefenvormen

Wordwall-link die je hun stuurt.

4 VOORDELEN VAN WORDWALL
Eenvoudig gebruik. Je ziet je templates overzichtelijk op je scherm, kunt er snel één selecteren en voert daarna
simpel je input in. Wordwall maakt vervolgens je taaloefening. Cursisten hoeven enkel te klikken op de Wordwall-link
die jij stuurt om bij de oefening te komen; ze hoeven niets te betalen, noch zich aan te melden. In veel templates
geeft Wordwall ook direct aan of antwoorden goed of fout zijn.
Volop afwisseling. Zelfs met een gratis account heb je als docent genoeg templates om de taaloefeningen flink te
variëren. Sommige oefenvormen zijn ook complexer dan andere. En jij kunt zelf simpelere of moeilijkere woorden
invoeren. Bovendien kun je binnen een template kiezen uit verschillende vormgevingen; van cartoonesk voor
kinderen tot serieus voor volwassenen.
Sterk spelkarakter. Naast de variatie in templates (en jouw mogelijke opbouw van makkelijke naar moeilijkere
oefeningen), vinden cursisten het spelkarakter van de Wordwall-oefeningen prettig. Ook dit kenmerk van de

tool zorgt ervoor dat zij langer geconcentreerd bezig zijn met die oefeningen – en dus met het consolideren en
controleren van hun woordenschat.
Openbare creaties. Talrijke docenten stellen hun Wordwall-creaties open voor andere Wordwall-gebruikers.
Daardoor staat er een schat aan openbaar materiaal op het online platform. Je kunt veel inspiratie putten uit
andermans creatieve manieren om templates te gebruiken. Bovendien kun je die creaties eenvoudig overnemen en
aanpassen.

LEERDOEL

De cursist onthoudt nieuwe woorden beter.

AANTAL STUDENTEN

Cursisten kunnen de oefeningen samen doen, in kleine groepjes of als volledige
klas. Maar ze kunnen de oefeningen ook alleen doen, bijvoorbeeld thuis.

TIJDSDUUR

Eenmaal bekend met Wordwall kost het maken van een oefening je zo’n tien
minuten. Een lesonderdeel met één of twee Wordwall-oefeningen duurt zo’n
twintig minuten. Laat het niet langer duren dan een halfuur!

WAT IS ER NODIG

Voor jou: een (gratis) account bij Wordwall en een lijstje met woorden die je wilt
dat cursisten leren.
Voor studenten: een device met internetverbinding om de Wordwalloefening(en) op te doen.
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AAN DE SLAG!
Voorbereiding

Introductie

+ Lees deze lesbrief goed door.

+ Leg je cursisten uit wat Wordwall is en wat de bedoeling

+ Maak een (gratis) account aan bij Wordwall.
+ Bekijk de beschikbare templates, probeer ze uit en kies
welke je wilt gebruiken.
+ Bedenk hoeveel en welke woorden je jouw cursisten
wilt laten onthouden. Dit moeten woorden zijn die je
hen als huiswerk hebt laten leren.

is van dit lesonderdeel. Wat gaan zij doen, waarom, hoe
lang en in welke samenstelling?
+ Doe voor hoe ze een oefening moeten doen. Gebruik
hiervoor je voorbeeldoefening, niet de oefening die zij
straks zelf moeten doen.
+ Vertel ze dat ze de Wordwall-oefeningen later thuis

+ Maak Wordwall-oefeningen met deze woorden.

kunnen herhalen, via een speciale link. Geef die link

+ Creëer eventueel een korte, extra oefening per

mee wanneer je huiswerk opgeeft.

template, puur om als voorbeeld te laten zien. Daar
staan dus nog niet de woorden in die je hen wilt laten

Oefenen

onthouden; het gaat erom dat zij door dit voorbeeld

+ Laat je cursisten in de samenstelling die jij gekozen

snappen hoe de oefening werkt.

hebt aan de slag gaan met de taaloefeningen.
+ Wordwall geeft vaak aan of een antwoord goed of fout
is. Maar uiteraard kun jij cursisten ook corrigeren en
(minstens zo belangrijk!) complimenteren.
+ Bespreek na afloop eventueel veelvoorkomende fouten
met cursisten.

