
                                                                                                  
Adviezen co-teaching NT2; 
Woordenschat & NT2 didactiek 
 
 
Richtlijn: per dag ca. 10 woorden selecteren en aanbieden. 
Deze  woorden  clusteren in één of twee clusters . 
De woorden hebben een verband met elkaar => didactiek Met Woorden in de Weer. 
 
Afhankelijk van de achterstand kan het aantal aan te bieden woorden groter worden.  
De te maken inhaalslag bepaalt hoeveel woorden het moeten zijn.  
In  een cluster zitten  5-7 woorden.  
Meerdere clusters per dag aanbieden kan, mits de verschillende clusters op verschillende 
momenten van de dag worden aangeboden. 
 
In de deeltijdschakelklas maken we gebruik van de woordkaarten van Praten met Pim.  
Alle woorden (16 thema’s) en categorieën (peuters, kleuters, uitbreiding) zijn terug te vinden 
op de website. 
http://www.pratenmetpim.nl/woorden 
 
 
Hoe wordt een les woordenschat gegeven volgens de NT2-didactiek? 
 
Stap 1:   
De leerkracht biedt woorden/ begrippen aan       =>   de leerlingen luisteren 
 
Stap 2:   
De leerkracht herhaalt de woorden/ begrippen   =>   de leerlingen doen iets 
 
Stap 3:   
De leerkracht biedt woorden/ begrippen aan       =>   de leerlingen zeggen na 
De leerkracht plaatst de woorden in een  cluster (MWidW). b.v.  woordparachute, 
woordtrap,  woordkast, woordspin. 
 
 
 
 

http://www.pratenmetpim.nl/woorden


Stap 4:  
De leerkracht vraagt naar een woord/ begrip   =>   de leerlingen geven antwoord. 
Er zijn verschillende spelletjes/ mogelijkheden om de woorden te consolideren. b.v. Koppel 
& mix, memory, bingo, PraatKnijpers, Bee-bot, vliegenmepperspel, dobbelsteen met 
insteekhoezen.  
 
Stap 5:  
De leerlingen kunnen de woorden/ begrippen actief toepassen   =>   de leerlingen moeten 
alles uit zichzelf halen. 
 
 
 
Tips: 
 
De woordkaarten van Praten met Pim kun je gebruiken met de dobbelsteen met 
insteekhoezen (consolideren). 
Deze dobbelsteen is te bestellen bij toys 42 hands 
https://www.toys42hands.nl/webshop/jtoys-dobbelsteen-15x15cm-met-insteekhoesjes/ws-
pr/pr332 
 
De Bee-bot en de dobbelsteen zijn ook te combineren tijdens het consolideren. 
Bv. Onder de mat liggen de boerderijdieren (moederdieren). In de insteekhoezen van de 
dobbelsteen worden de kaarten met hun jongen geschoven. De leerling rolt de dobbelsteen, 
zegt hardop welk dier hij/zij gerold heeft en programmeert de Bee-bot naar het moederdier. 
 
Meer informatie over de 5 stappen van de NT2-didactiek bij woordenschat is terug te vinden 
op onze website. 
https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/downloads 
 
 
Begrijpend luisteren en woordenschat: 

Om een verhaal goed te kunnen begrijpen, moeten de kinderen 95% van de woorden 
kennen. 
Dit betekent dat je vooraf de moeilijke woorden uit het verhaal aanbiedt. 
Hierbij volg je de 5 stappen van de NT2-didactiek.  

Zie ook adviezen co-teaching; begrijpend luisteren. 

https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/downloads 
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