Woorden 1F
Woorden 1F legt de nadruk op het aanleren van kennis over woordvorming en het leren omgaan met moeilijke woorden in
zinnen en teksten.

Doelgroepen Woorden 1F
Het niveau van Woorden 1F loopt van dle40 (groep 7) tot en met 1S. Het programma is vooral bedoeld voor leerlingen in de
groepen 7 en 8 van het basisonderwijs én voor leerlingen van het vmbo. In havo/vwo, mbo, volwassenenonderwijs en
basiseducatie kan het programma gebruikt worden voor remediërende doeleinden.

Omschrijving Woorden 1F
Bij het kiezen van de in Woorden 1F behandelde woorden is gebruikgemaakt van de Streefwoordenlijst voor de Basisvorming
(herziene versie van 2010). Dat is een lijst van de meest voorkomende woorden in lesmateriaal voor de eerste twee jaren van
het voortgezet onderwijs. De lijst bevat dus woorden die idealiter bekend zijn bij de doelgroep waar Woorden 1F zich op richt,
wat echter in de praktijk lang niet altijd het geval is. De lijst is ontwikkeld door het Cito en het Expertisecentrum taal, onderwijs
en communicatie (Etoc). De lijst geeft een indicatie van de moeilijkheid van woorden (1 t/m 5), onder andere gebaseerd op het
oordeel van een groot aantal docenten. Moeilijkheid 5 vonden deze docenten te moeilijk voor de doelgroep. Die woorden
hebben we dus niet gebruikt. Woorden met moeilijkheid 1 of 2 worden geacht bij verreweg de meeste leerlingen wel bekend te
zijn. We hebben ons dus gericht op woorden met moeilijkheid 3 of 4.
De eerste drie rubrieken van Woorden 1F zijn kennisrubrieken en de volgende acht rubrieken zijn inhoudelijke rubrieken. De
acht behandelde thema’s hebben te maken met maatschappelijk relevante onderwerpen waar leerlingen mee te maken hebben
of krijgen.
Rubriek A: Het digitale woordenboek
Rubriek B: Woord en context
Rubriek C: Woordvorming
Rubriek D: Werken en verdienen
Rubriek E: Consumeren en betalen
Rubriek F: Mens en maatschappij
Rubriek G: Familie en relaties
Rubriek H: Uiterlijk en verzorging
Rubriek I: Misdaad en straf
Rubriek J: Gevoel en gedrag
Rubriek K: Ziekte en gezondheid

Feedback na een fout. De leerling mag het nog een keer proberen.

Een didactische basisregel is dat het leren van woorden nooit in één keer gebeurt. Op de eerste plaats moet kennisgemaakt
worden met de betekenis van nieuwe woorden (semantiseren). Dat kan gebeuren door de betekenis van die woorden uit te
leggen. In Woorden 1F is echter gekozen voor een meer actieve kennismaking, waarbij leerlingen met tips zelf moeten uitvinden
wat de betekenis van een woord is. Na de semantisering moet voldoende geoefend worden om ervoor te zorgen dat leerlingen
betekenissen ook onthouden (consolideren). Dat gebeurt in elke rubriek met een aantal oefeningen in verschillende
oefenvormen. Ten slotte moet ook nagegaan worden of zij de betekenissen werkelijk kennen (controleren). De laatste oefening
is hiervoor bedoeld.

In deze oefening moet de omschrijving gekoppeld worden aan een woord.

Het programma omvat 89 oefeningen. Er zijn 2800 opgaven in verwerkt. Deze opgaven worden in 9 verschillende oefenvormen
aangeboden. Er zijn 61 uitlegschermen.
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