Schoolwoorden NT2
Muiswerk Schoolwoorden is bedoeld om de woordenschat te vergroten van allochtone
leerlingen in het onderwijs.

Doelgroepen Schoolwoorden NT2
Schoolwoorden is bedoeld voor anderstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs, het
praktijkonderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. De lesstof
begint bij het niveau van groep 6 en loopt door tot iets onder 2F.

Omschrijving Schoolwoorden NT2
Bij de vaststelling van het corpus voor de oefenbestanden is uitgegaan van woorden die
voorkomen in leerboeken en lesstof van basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo en van
woorden die in de onderwijssituatie veel gebruikt worden. Voor het succes in de
schoolcarrière is het kennen van deze woorden van groot belang. Vanzelfsprekend zitten in
het gekozen corpus ook woorden die een leerling al beheerst. Het diagnosemechanisme zorgt
er echter voor dat vooral met de níet gekende woorden geoefend wordt.
De eerste oefeningen van het programma gaan over tamelijk eenvoudige, concrete
schoolwoorden, waarbij nog veel gewerkt kan worden met afbeeldingen. De oefeningen die
volgen, gaan over de meer abstracte schoolwoorden. In deze oefeningen worden de woorden
in toenemende mate aangeboden in de context van een complete tekst, of in de context van
een zin.
Het contextrijke woordgebruik en de vragen die gesteld worden helpen mee de juiste
betekenis van een woord al lezend te achterhalen. Deze vaardigheid van het afleiden van
betekenis uit context, die bij elke studie van groot belang is, wordt dus al doende getraind. Na
de eerste presentatie (semantiseren) wordt de betekenis van woorden vaak gerepeteerd door

middel van sorteer- en combineeroefeningen en met gatenteksten (consolideren). De laatste
oefening van elke rubriek bestaat meestal uit alle belangrijke woorden die in de rubriek
behandeld zijn (controleren).
De grens tussen de rubrieken is vaak niet haarscherp en soms discutabel. Daar zijn we ons van
bewust. We moesten echter een onderverdeling maken om het diagnostisch vermogen van
Muiswerk ook bij dit programma te kunnen gebruiken. Hieronder komen de rubrieken van
Muiswerk Schoolwoorden stuk voor stuk aan bod.
De eerste afdeling (het gebied van deeltoets 1) bestaat uit drie rubrieken: Schoolpraktijk 1, 2
en 3. In Schoolpraktijk 1 zijn de woorden zeer concreet en veel voorkomend (agenda, balpen).
Schoolpraktijk 2 bevat woorden die voor een deel niet concreet zijn, maar het gaat nog altijd
wel om veel voorkomende schoolwoorden (kalenderjaar, spieken). Schoolpraktijk 3 bevat
vooral abstracte woorden die in de schoolpraktijk wel veel gebruikt worden (behandelen,
absentie).

De tweede afdeling, die aan de orde komt in deeltoets 2, beslaat 4 rubrieken die te maken
hebben met de woorden waarmee in het onderwijs kennis wordt overgedragen. De eerste
rubriek van de tweede afdeling is genoemd ‘Kenniswoorden’, waarmee verwezen wordt naar
de manier waarop kennis over de wereld wordt beschreven en aangeduid. Ze bevat woorden
als ‘eigenschap’, ‘onderdeel’ en ‘ontstaan’.
De tweede rubriek van deze afdeling heet ‘Betrekkingen’ en deze behandelt de woorden
waarmee betrekkingen (tussen woorden, tussen zinnen, tussen delen van een tekst) worden
aangegeven. Het gaat dan om woorden als ‘aangezien’, ‘klaarblijkelijk’ en ‘echter’.
De derde rubriek heet ‘Tijd en hoeveelheid’ en de woorden in deze rubriek hebben daar dan
ook mee te maken. Woorden als ‘dateren uit’, ‘circa’ en ‘permanent’.
Het vierde onderwerp van de afdeling betreft de instructiewoorden die men in het onderwijs
gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘aangeven’, ‘demonstreren’ en ‘motiveren’.

Deeltoets 3 omsluit de derde afdeling, waarin taalwoorden, rekenwoorden en
onderwijswoorden aan bod komen. Rekenwoorden zijn woorden die nodig zijn als basis voor
het kunnen volgen van reken- en wiskundelessen. Rubriek H gaat over deze woorden.
Algemene rekenwoorden zijn bijvoorbeeld: ‘eenheid’, ‘kubus’ en ‘verschil’.
Taalwoorden zijn woorden die bij Nederlands en andere talen veel gebruikt worden. Rubriek I
gaat daarover. Voorbeelden van taalwoorden zijn: ‘aanhef’, ‘citaat’ en ‘klemtoon’.
Met onderwijswoorden bedoelen we de woorden waarmee ‘over’ het onderwijs gesproken
wordt. Rubriek J gaat daarover. Bijvoorbeeld: ‘herkansing’, ‘confessioneel’ en ‘motivatie’.

Het bestand Muiswerk Schoolwoorden bestaat uit 66 oefeningen. In het bestand worden zo’n
800 verschillende Nederlandse woorden geleerd die op school en in onderwijskringen veel
gebruikt worden.

Overzicht oefeningen Schoolwoorden
Onderwerp

Naam oefening of toets

Oefenvorm

Toelichting

A
Schoolpraktij
k1

1
2
3
4
5

Dingen van school herkennen
Dingen van school aanwijzen
De eerste dag
Schoolpraktijk 1 – omschrijvingen
Mensen en dingen van school

meerkeuze
plaatje verklaren
plaats woord
koppels
meerkeuze

met plaatjes
dingen in plaatje
gatentekst
combineren
vragen over woorden

B
Schoolpraktij
k2

1
2
3
4
5
6

Wat doe je op school?
Tekst – woorden leren
Dingen en handelingen
Gepakt!
Schoolpraktijk 2 – omschrijvingen
Dingen en handelingen van school

meerkeuze
meerkeuze
koppels
plaats woord
koppels
meerkeuze

plaatjes
vragen bij een tekst
combineren
gatentekst
combineren
vragen over woorden

Onderwerp

Naam oefening of toets

Oefenvorm

Toelichting

C
Schoolpraktij
k3

1
2
3
4
5
6

Tekst – het proefwerk
Tekst – zitten blijven
Schoolpraktijk 3 – omschrijvingen
Schoolpraktijk 3 – synoniemen
De toespraak
Vragen over schoolwoorden

meerkeuze
meerkeuze
koppels
koppelpuzzel
plaats woord
meerkeuze

vragen bij een tekst
vragen bij een tekst
combineren
combineren
gatentekst
vragen over woorden

D
Kenniswoord
en

1
2
3
4
5
6
7

Tekst – brood
Tekst – de hersenen
Kenniswoorden in zinnen
Kenniswoorden – synoniemen
Kenniswoorden – tegenstellingen
Kenniswoorden plaatsen
Vragen over kenniswoorden

meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
koppels
koppelpuzzel
plaats woord
meerkeuze

vragen bij een tekst
vragen bij een tekst
woorden in een zin
combineren
combineren
gatentekst
vragen over woorden

E
Betrekkingen

1
2
3
4
5
6
7
8

Tekst – schaatsen
Tekst – schoonmaken
Tekst – reclames
Betrekkingen in zinnen
Betrekkingen – synoniemen
Betrekkingen – omschrijvingen
Betrekkingen plaatsen
Vragen over betrekkingen

meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
koppels
koppelpuzzel
koppels
plaats woord
meerkeuze

vragen bij een tekst
vragen bij een tekst
vragen bij een tekst
combineren
combineren
combineren
gatentekst
vragen over woorden

F Tijd en
hoeveelheid

1
2
3
4
5
6

Tekst – het bos
Tekst – Helen Keller
Tijd en hoeveelheid in zinnen
Tijd en hoeveelheid – omschrijvingen
Tijd en hoeveelheid – woorden plaatsen
Vragen over tijd en hoeveelheid

meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
koppels
plaats woord
meerkeuze

vragen bij een tekst
vragen bij een tekst
woorden in een zin
combineren
gatentekst
vragen over woorden

G Instructie

1
2
3
4
5
6
7
8

Tekst – opdrachten
Tekst – studiegids
Wie heeft het goed?
Instructiewoorden in zinnen
Instructiewoorden – synoniemen
Instructiewoorden – omschrijvingen
Het schoolfeest
Vragen over instructiewoorden

meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
koppelpuzzel
koppels
plaats woord
meerkeuze

vragen bij een tekst
vragen bij een tekst
vragen bij opdrachten
woorden in een zin
combineren
combineren
gatentekst
vragen over woorden

H
Rekenwoord
en

1
2
3
4
5

Rekenwoorden in beeld
Rekenwoorden
Rekenwoorden – omschrijvingen
De rekenles
Vragen over rekenwoorden

meerkeuze
meerkeuze
koppels
plaats woord
meerkeuze

bij plaatjes
woorden in een zin
combineren
gatentekst
vragen over woorden

I
Taalwoorden

1
2
3
4
5
6
7

Woorden bij tekstsoorten
Teksten over taal
Taalwoorden in zinnen
Taalwoorden – omschrijvingen 1
Taalwoorden – omschrijvingen 2
Verslag van een middag
Vragen over taalwoorden

meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
koppels
koppels
plaats woord
meerkeuze

vragen bij een tekst
vragen bij een tekst
woorden in een zin
combineren
combineren
gatentekst
vragen over woorden

J
Onderwijswo
orden

1
2
3
4
5
6
7
8

Tekst – onderwijs
Tekst – media
Onderwijswoorden in zinnen
Begrijpen of niet begrijpen
Onderwijswoorden – synoniemen
Onderwijswoorden – omschrijvingen
Onderwijsvernieuwing
Vragen over onderwijswoorden

meerkeuze
meerkeuze
meerkeuze
rijen
koppelpuzzel
koppels
plaats woord
meerkeuze

vragen bij een tekst
vragen bij een tekst
woorden in een zin
sorteren
combineren
combineren
gatentekst
vragen over woorden

