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MODULE 4: WOORDJES LEREN

STAPPENPLAN

Ieder mens is anders, dat geldt ook voor leren; iedereen heeft daarvoor zijn eigen manier. De een onthoudt iets 

het beste als hij het ziet, de ander moet het horen en een derde moet het opschrijven. In deze module zoek je uit 

welke manier het beste bij jou past. 

Stap 1. Zoek uit welke woordjes je moet leren
Om erachter te komen wat je moet leren, kijk je in je agenda of in de ELO.

Stap 2. Zoek uit welke manier het beste bij je past 
Probeer alle manieren uit. Doe dat van het Nederlands naar de vreemde taal. Maar ook van de vreemde taal naar 

het Nederlands, zowel spellen als uitspreken. Begin met de Afdekmethode of de Kaartjesmethode. 

Stap 3. Leer de woordjes in kleine groepjes 
Leer eerst een groepje van (bijvoorbeeld) 8 woorden. Als je die kent, doe je de volgende 8. Net zo lang tot je alle 

woordjes kent. 

Stap 4. Gebruik andere manieren voor ‘lastige’ woordjes 
(1) Schrijf ze op, (2) maak er een woord, zin of beeld mee, (3) verwerk ze in een tekening, een rap of mindmap. 

Alles wat jou helpt om deze woordjes in je hoofd te krijgen, is goed. 

Stap 5. Check of je alle woordjes kent 
Je onthoudt iets het best als je het aan iemand vertelt (75% na een week). Als je het aan iemand uitlegt is dat zelfs 

90%. Met overhoren gebruik je ze allebei. Dus…, laat je overhoren als je denkt dat je alle woordjes kent.

Stap 6. Reflecteer op jouw manier van leren 
Hoe heb je de woordjes geleerd? Wat ging daarbij goed? En wat kan er beter? Pas elke keer je leermanier aan.

Stap 7. Doe het de volgende keer zo! 
Verbeter je manier net zo lang tot je de beste manier voor jou hebt gevonden. Blijf die gebruiken.




