Woorden 1
Het programma Woorden 1 is gemaakt voor beginnende taalleerders in het basisonderwijs.
Omdat de programma's gevuld zijn met mooie plaatjes, foto's en geluiden, hoeven de
leerlingen voor veel oefeningen nog niet te kunnen lezen.

Omschrijving Woorden 1
Woordenschatverwerving is zonder meer het belangrijkste onderdeel van het leren van een
taal. Een taalverwerver moet zich op vier verschillende niveaus bekwamen:
•
•
•
•

de klanken en de letters;
de woordkennis;
het zinsniveau (grammatica);
het tekstniveau.

Woordkennis vormt de spil van deze reeks: klanken en letters worden gecombineerd tot
woorden; woorden worden op hun beurt gecombineerd tot zinnen, en zinnen tot teksten. Bij
het overdragen en begrijpen van teksten zijn woorden essentieel. De meeste methodes voor
het onderwijzen van Nederlands als tweede taal zijn gestructureerd rond een grammaticale
basis, toch speelt grammatica bij het leren van een tweede taal slechts een ondergeschikte rol.
Nederlandse kinderen die instromen in het basisonderwijs, kennen meestal al zo’n 2000 à
3000 woorden (Verhallen & Verhallen, 1994). Dat geldt niet voor allochtone kinderen.
Anderstalige leerlingen moeten op school een taal leren, terwijl ze tegelijkertijd via die taal
toegang moeten krijgen tot de kennis die wordt onderwezen. Te weinig aandacht voor
woordverwerving betekent daardoor ook een oplopende achterstand bij de andere vakken en

vakonderdelen. Woorden 1 kan een bijdrage leveren aan het inlopen van de achterstand die
anderstalige leerlingen op het gebied van de woordkennis hebben.
Een didactische basisregel is dat het leren van een woord nooit in één keer gebeurt. Niet
alleen moet de betekenis van woorden worden uitgelegd, daarna moet voldoende worden
geoefend om ervoor te zorgen dat men die betekenis ook onthoudt. Ten slotte moet ook
gecontroleerd worden of men de betekenissen kent. We maken bij Woorden 1 gebruik van
deze drieslag van semantiseren (uitleggen van betekenissen), consolideren (oefenen op
verschillende manieren) en controleren.

