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Lessenserie Mindfulness 
 
Fragment 4: Verkennen deel 3 
 

Woordenschat 
In deze lessenserie komen veel nieuwe begrippen aan bod die niet tot het dagelijkse 
algemene taalgebruik van de leerlingen horen.  Het beheersen van dergelijke woorden is 
belangrijk voor het kunnen  volgen van de schoolvakken, maar ook voor het kunnen 
ontwikkelen van het denkvermogen. Daar heb je immers woorden voor nodig. 
Bij het ontwikkelen van de lessenserie kunnen de ontwerpers ervan bedenken welke 
kernwoorden de leerlingen binnen het project moeten leren. Dit kunnen zelfstandige 
naamwoorden (lichaam, therapie, scanner) zijn, maar ook andere woorden zoals bijvoeglijke 
naamwoorden en werkwoorden (concentreren).  De bedachte woorden moeten op de een of 
andere manier passen binnen deze context. De leerkracht kan de lijst met kernwoorden ook 
voor de leerlingen zichtbaar maken door ze op te hangen in het lokaal. Zo kan deze lijst 
actief gebruikt worden door zowel de leerkracht en de leerlingen. Ze kunnen bovendien 
woorden toevoegen op de woordenlijst.  
Zorg er bij het ontwikkelen van de lessen voor dat de verschillende fases van het 
woordenschatonderwijs binnen de lessen zichtbaar zijn: voorbewerken, semantiseren, 
consolideren en controleren. Deze manier van woordenschatverwerving biedt de leerlingen 
veel mogelijkheden om hun woordennetwerk in hun geheugen verder uit te bouwen. 
 
In deze lessenserie krijgen de leerlingen een nieuw onderwerp aangeboden: Mindfulness. In 
de eerste les worden de leerlingen geconfronteerd met het onderwerp. De leerkracht 
activeert de voorkennis van de leerlingen vooral door de leerlingen zelf te laten ervaren wat 
Mindfulness is. Door de betekenisvolle context is de betrokkenheid van de leerlingen groot. 
Deze betrokkenheid biedt een goede basis voor woordenschatontwikkeling.  
Het werken in kleine groepjes waarin veel overlegd moet worden, het handelend bezig zijn in 
een betekenisvolle context en het gebruik van concreet materiaal zorgt ervoor dat leerlingen 
snel nieuwe woorden in hun woordennetwerk opnemen.  
Door het goed aanbieden van de woorden (m.b.v. de Viertakt van Verhallen) ontstaat er een 
winwin situatie; de leerlingen breiden hun woordenschat uit (taalontwikkeling) en ze werken 
tegelijkertijd aan kennisopbouw. 
  


