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Spannend! 

In Denemarken zijn de scholen deze week weer opengegaan. Op televisie was te zijn hoe de 

kinderen op gepaste afstand van elkaar naar school toekwamen. Ook zijn niet alle kinderen 

tegelijk op school. 

 

Dinsdag 21 april horen we hoogstwaarschijnlijk meer over de vraag of de scholen in ons land op 

maandag 11 mei (na de meivakantie) weer open mogen. Ons team hoopt in ieder geval van wel. 

Als het mag, zullen we hoogstwaarschijnlijk heel strenge regels op het gebied van de veiligheid 

zullen moeten hanteren. En misschien ook dat je kind lang niet alle dagen naar school kan. Maar 

goed, het is nog een beetje te vroeg om hier al concreet in te zijn. Eerst maar eens afwachten wat 

minister Slob komende week heeft te melden.  

_________________________________________________________________________ 

 

Thuisonderwijs 

Uitgelicht: spelling 

Als je in ene juf of meester 

bent geworden, kunnen we 

ons voorstellen dat je af en 

toe met je handen in het 

haar zit. Hoe moet ik dat 

aanpakken? Onze 

leerkrachten proberen het 

thuisonderwijs zo goed 

mogelijk te ondersteunen 

met het dagprogramma en 

online lessen via Teams. 

Maar je kunt vast wel wat extra tips gebruiken. 

Vorige keer hebben we het lees- en het rekenonderwijs uitgelicht. Dit keer doen we dat met 

spelling. 

 

In elke les die de leerkracht geeft, gaat het om speciale spellingregels. Het kan gaan om een 

nieuwe spellingcategorie maar ook om een die de kinderen al kennen. Zo’n categorie kun je in de 

rest van de week centraal stellen, zodat zo’n regel extra aandacht krijgt. De eerder aangeboden 

categorieën kun je blijven herhalen zodat ze beter blijven hangen. 
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Bij het eerste aanbod van een nieuwe regel is het belangrijk dat kinderen eerst woorden horen 

waarin deze regel voorkomt. Vraag eens wat hen opvalt aan de woorden. Als duidelijk is wat de 

categorie is, kan het woord ook visueel gemaakt worden en gaan kinderen de woorden echt 

opschrijven. Als je in de gelegenheid bent en wordt er in de groep van jouw kind een online 

spellingles aangeboden, kijk dan eens mee hoe dat gaat. 

 

De verwerking van spelling kan op heel veel manieren. De kinderen hebben hun 

spellingwerkschrift in ieder geval thuis. Ze maken de opgegeven oefeningen.  

Maar er zijn ook aanvullende tips voor de verwerking: 

- kinderen schrijven een verhaaltje waarin de aangeboden spellingcategorie voorkomt; 

- kinderen maken een woordslang; 

- daag je kind uit door een dicteetje af te nemen; 

- speel het spel ‘galgje’ met de aangeboden spellingcategorieën; 

- maak flitskaartjes van de woorden uit de aangeboden spellingcategorieën. Laat ze kort aan je  

   kind zien waarna het woord wordt opgeschreven. Extra uitdaging is om je kind de categorie erbij  

   te laten zetten. 

- bewegend leren: leg de flitskaartjes met de woorden aan de ene kant van de kamer. Laat je kind  

   er naartoe lopen, één woord onthouden, teruglopen naar de andere kant van de kamer en het  

   woord daar opschrijven. Weet je kind het woord nog? Ga door tot ongeveer 10 woordjes  

   geoefend zijn.  

 

Een leuke website om spelling te oefenen is: https://www.spellingoefenen.nl/ 

 

 

 

https://www.spellingoefenen.nl/

