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Lessenserie hefbomen en katrollen 

 

Fragment 2: Verkennen hefbomen 

 

Woordenschatontwikkeling 

In deze lessenserie worden de nieuwe woorden in een betekenisvolle context aangeboden. 
Alle aangeboden woorden passen op de één of andere wijze binnen deze context. Ook zijn 
de verschillende fasen van het woordenschatonderwijs zichtbaar: voorbewerken, 
semantiseren, consolideren en controleren. Deze manier van woordenschatverwerving biedt 
de leerlingen veel mogelijkheden om hun mentale woordennetwerk verder uit te bouwen.  

 

Het is handig om vooraf te bedenken welke woorden de leerlingen alleen hoeven te 
begrijpen (receptieve woordenschat) en welke woorden de leerlingen ook moeten kunnen 
gebruiken (productieve woordenschat).  Maak bijvoorbeeld een lijst met kernwoorden. Denk 
daarbij aan de verschillende woordsoorten, zoals zelfstandige naamwoorden, werkwoorden, 
bijvoeglijke naamwoorden. 

 

In deze les worden de leerlingen geconfronteerd met het onderwerp. De leerkracht activeert 
de voorkennis van de leerlingen op verschillende manieren. Door de betekenisvolle context 
is de betrokkenheid van de leerlingen groot. In deze les komen een vijftal tamelijk abstracte 
woorden expliciet aan de orde. Centraal worden ze verduidelijkt (semantiseren). Al snel gaan 
de leerlingen actief met de woorden aan de slag. Het werken in kleine groepjes, waarin veel 
overlegd moet worden, het handelend bezig zijn in een betekenisvolle context en het gebruik 
van concreet materiaal zorgen ervoor dat leerlingen vlot nieuwe woorden in hun 
woordennetwerk opnemen.  

 

Aan het eind van de les zullen vrijwel alle leerlingen de – voorheen onbekende – woorden 
begrijpen en een aantal leerlingen kan de woorden al zelf gebruiken (productieve 
woordenschat). Om te zorgen dat de woorden echt onthouden worden zullen ze meerdere 
malen in verschillende contexten moeten worden herhaald (consolideren). Ook na het project 
zouden de woorden af en toe terug moeten komen.  

   

Door het – op deze wijze - leren van woorden rondom een thema werken de leerlingen 
tevens aan kennisopbouw over ‘hefbomen’: een win-winsituatie. Leerlingen ontwikkelen hun 
taal en werken aan kennisopbouw. 

 

 
  


