
 

 

Woordenschrift –

 

Het woordenschrift 
 

Woorden leren is belangrijk. Woorden 
Gebruik een woordenschrift om woorden op te schrijven.
 
Woorden leren gaat niet vanzelf. Je moet stappen nemen om een woord te leren. Elke 
stap helpt je het woord beter te begrijpen en beter te onthouden. 

 

� Doe niet alle stappen in één keer. Het is goed om 
woord te werken.

  
 

Woorden leren in stappen
 
Stap 1  Schrijf het woord op. 
 Je kunt het woord dan nog eens leren. Dat is nodig om het te onthouden.
 
Stap 2  Schrijf op waar je
 Je kunt het woord dan beter begrijpen en onthouden.
 
Stap 3  Schrijf een voorbeeldzin bij het woord.

Een voorbeeldzin laat zien wat het woord betekent en hoe je het woord kunt 
gebruiken. Vraag iemand om je te helpen om
 

Stap 4  Teken, zoek of google een plaatje bij het woord. Het maakt niet uit of het 
mooi is, of precies. Je leert een woord beter als je er een plaatje bij hebt.

 
Stap 5 Bedenk, vraag of zoek op

Weet je misschien het woord in een andere taal?
 
Stap 6  Bedenk, vraag of zoek op

betekent? Zoals warm 
 
Stap 7  Bedenk, vraag of zoek op
 Schrijf ze op, want het is beter een woord samen met andere woorden te 

leren.  
 
Stap 8  Doe samen met andere leerlingen een opdracht bij de woorden. Je kunt 

elkaar overhoren, woorden bij elkaar zoeken, woorde
maken. 

 
 
 
 

 
 

1 van 3 

– Handleiding voor de leerling

Woorden leren is belangrijk. Woorden kennen helpt je bij lezen, praten en schrijven. 
Gebruik een woordenschrift om woorden op te schrijven. 

Woorden leren gaat niet vanzelf. Je moet stappen nemen om een woord te leren. Elke 
stap helpt je het woord beter te begrijpen en beter te onthouden.  

Doe niet alle stappen in één keer. Het is goed om drie keer (of meer
woord te werken. 

Woorden leren in stappen  

Schrijf het woord op.  
Je kunt het woord dan nog eens leren. Dat is nodig om het te onthouden.

Schrijf op waar je het woord gehoord of gelezen hebt.  
Je kunt het woord dan beter begrijpen en onthouden. 

Schrijf een voorbeeldzin bij het woord. 
Een voorbeeldzin laat zien wat het woord betekent en hoe je het woord kunt 
gebruiken. Vraag iemand om je te helpen om een goede zin te maken.

Teken, zoek of google een plaatje bij het woord. Het maakt niet uit of het 
mooi is, of precies. Je leert een woord beter als je er een plaatje bij hebt.

Bedenk, vraag of zoek op: is er een woord dat ongeveer hetzel
Weet je misschien het woord in een andere taal? 

Bedenk, vraag of zoek op: ken je een woord dat het tegenovergestelde 
warm – koud of hoog – laag? 

Bedenk, vraag of zoek op: zijn er woorden die echt bij dit woord horen?
Schrijf ze op, want het is beter een woord samen met andere woorden te 

Doe samen met andere leerlingen een opdracht bij de woorden. Je kunt 
elkaar overhoren, woorden bij elkaar zoeken, woorden raden en zinnen 
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Handleiding voor de leerling  

kennen helpt je bij lezen, praten en schrijven. 

Woorden leren gaat niet vanzelf. Je moet stappen nemen om een woord te leren. Elke 

drie keer (of meer) met het 

Je kunt het woord dan nog eens leren. Dat is nodig om het te onthouden. 

Een voorbeeldzin laat zien wat het woord betekent en hoe je het woord kunt 
een goede zin te maken. 

Teken, zoek of google een plaatje bij het woord. Het maakt niet uit of het 
mooi is, of precies. Je leert een woord beter als je er een plaatje bij hebt. 

is er een woord dat ongeveer hetzelfde betekent? 

ken je een woord dat het tegenovergestelde 

zijn er woorden die echt bij dit woord horen? 
Schrijf ze op, want het is beter een woord samen met andere woorden te 

Doe samen met andere leerlingen een opdracht bij de woorden. Je kunt 
n raden en zinnen 



 

 

Voorbeeld van een ingevuld woordenschrift
 
Het woord  is : 
 
Het adresHet adresHet adresHet adres    

Vormen van het woord:  
• de adressen 

• het adresje 

• de geadresseerde 

• (een envelop) adresseren

•     

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt: 
Ik ben verhuisd. Mijn nieuwe adres is Groenstraat 65 in Amersfoort.

 
Het woord is:  
adresserenadresserenadresserenadresseren    

Vormen van het woord:  
• Hij adresseert 

• Hij adresseerde 

• Hij heeft geadresseerd 

• De geadresseerde envelop

•  

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt: 
Wil jij deze brieven adresseren, hier is de lijst met alle adressen.

 
Het woord  is : 
 
FrankerenFrankerenFrankerenFrankeren 

Vormen van het woord:  
• Hij frankeert 

• Hij frankeerde 

• Hij heeft gefrankeerd 

• De gefrankeerde envelop

•  

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt: 
Ik heb de postzegels op de pakketjes geplakt, ze zijn allemaal gefrankeerd.

 
 

2 van 3 

een ingevuld woordenschrift  

Woorden waaraan ik denk bij dit 
woord: 
• De straat 

• Het huisnummer 

• De postcode en woonplaats

 Tekening / afbeelding:  

 

(een envelop) adresseren 

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt:  
Ik ben verhuisd. Mijn nieuwe adres is Groenstraat 65 in Amersfoort. 

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:
• Het adres 

• Een envelop 

• Versturen 

 Tekening / afbeelding:  

 

 

De geadresseerde envelop 

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt:  
adresseren, hier is de lijst met alle adressen. 

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:
• De postzegel 

• De frankeertarieven 

• De frankeermachine 

 Tekening / afbeelding:  

 

De gefrankeerde envelop 

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt:  
k heb de postzegels op de pakketjes geplakt, ze zijn allemaal gefrankeerd.
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Woorden waaraan ik denk bij dit 

postcode en woonplaats 

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:  

 

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:  

k heb de postzegels op de pakketjes geplakt, ze zijn allemaal gefrankeerd. 



 

 

 

Probeer het nu zelf eens
 
Vul het woordenschrift zo veel mogelijk in. 
zelf woorden: schuim, afrekenen, aanleveren, diploma, verzenden.
 
Het woord  is : 
 
 

Vormen van het woord:  
•  

•  

•  

•  

•  
Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt: 
 
 
 
Het woord  is : 
 
 

Vormen van het woord:  
•  

•  

•  

•  

•  
Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt: 
 
 
 
Het woord  is : 
 
 

Vormen van het woord:  
•  

•  

•  

•  

•  
Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt: 
 
 
 

3 van 3 

Probeer het nu zelf eens  

Vul het woordenschrift zo veel mogelijk in. Kies drie van de volgende woorden of kies 
afrekenen, aanleveren, diploma, verzenden. 

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:
•  

•  

•  

 Tekening / afbeelding:

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt:  

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:
•  

•  

•  

 Tekening / afbeelding:

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt:  

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:
•  

•  

•  

 Tekening / afbeelding:

Een zin met het woord, zodat ik weet wat het beteke nt:  
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Kies drie van de volgende woorden of kies 

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:  

afbeelding:  

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:  

Tekening / afbeelding:  

Woorden waaraan ik denk bij dit woord:  

Tekening / afbeelding:  


