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Woordenschat

Voorbewerken

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze
Kwaliteitskaart zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. Deze website bevat
alle informatie en handreikingen die in het kader van School aan Zet
worden ontwikkeld om het onderwijs (in de basisvaardigheden) te
verbeteren.

Bij voorbewerken zijn er twee aandachtspunten:
A. je wilt betrokkenheid tot stand brengen en leerlingen ontvankelijk maken voor
de te leren woorden;
B. je wilt aansluiten bij voorkennis en aanhaakpunten activeren in het netwerk
van de woordenschat van leerlingen.

Aandachtspunten – Voorbewerken

Bij woordenschatuitbreiding gaat het om netwerkopbouw. Woorden zijn niet los,
maar in een hecht netwerk van woorden, betekenissen en betekenisverbindingen
opgeslagen. Schematisch weergegeven kunnen we ons de woordenschat
voorstellen als een gigantisch gestructureerd web van woorden en
betekenisrelaties. Hieronder hebben we een sterk vereenvoudigd stukje web
weergegeven rond een simpel woordje als ‘eten’. In werkelijkheid is het
onvoorstelbaar complexer: met veel meer woorden en betekenissen die meer of
minder sterk gerelateerd zijn aan eten, voedsel en andere woorden die met
‘eten’ te maken hebben. Ook lopen er talloze verbindingslijnen tussen de
woorden onderling.

Leerlingen betrokken maken
1. voorbewerken: leerlingen betrokken maken en het woordenschatnetwerk
activeren
2. semantiseren
3. consolideren
4. controleren
Voorbewerken is de eerste stap van de viertakt, waarbij het gaat om het creëren
van een gunstige beginsituatie. Bij geen enkele leersituatie val je zomaar met de
deur in huis, dus ook niet bij woordenschatactiviteiten.
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De Kwaliteitskaart Woordenschat Voorbewerking (maart 2012) is samengesteld door Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen en is
een uitgave van Projectbureau Kwaliteit. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad. KKVBW138

De Kwaliteitskaart Woordenschat Voorbewerking (maart 2012) is samengesteld door Dirkje van der Nulft en Marianne Verhallen en is een uitgave van
School aan Zet. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de PO Raad. Voor Postbus
vragen rond85246
de kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met Gea Spaans,
secretariaat@schoolaanzet.nl.
3508 AE Utrecht
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