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Inhoud online namiddag

1. Leestechnieken oefenen
2. Taal: wordvaardigheden en Beeldbank
3. Spelling : 

• regels: werkwoordschema
• zelfcontrole met Hole@dokola.dt
• voorleessoftware

Lezen: Methodische aanpak
Ouders betrekken
• goed materiaal
• goede instructie

Verschillende leestechnieken
• lettergrepig lezen
• snellezen 
• nieuwslezer
• voorlezer

Beeldbank
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Als ze het konden betalen, huurden de Romeinen één of twee kamertjes in een 
van de vele flatgebouwen in de stad. Dat waren gebouwen van soms 8 of 9 
verdiepingen. Het stonk er verschrikkelijk, het was er donker en koud. 
Bovendien waren de flats vaak slecht gebouwd. Er was altijd gevaar voor 
instorting.
Stromend water in huis was er niet. Dat was beneden op straat bij een bron of 
een fontein. De rijke Romeinen woonden in prachtige villa's. Ze hadden mooie 
kamers en sommige huizen hadden zelfs een binnentuin.
De meeste huizen in Rome hadden geen eigen wc. De mensen gingen gewoon 
naar het openbaar toilet ergens in de straat. Je zat daar samen met anderen op 
stenen banken met gaten erin.

Rome telde toen al één miljoen inwoners. Voor al die mensen was veel water nodig. 
Dat was water kwam van buiten de stad. Via een ingewikkeld stelsel van kanalen en 
waterleidingen op bogen. De aquaducten. Dit is een aquaduct: een kanaal voor het 
vervoeren van water.
Het begint in de bergen bij een bron en voert het verse water over een grote afstand 
naar de stad. Van daar ging het water via loden pijpen naar fonteinen, badhuizen en 
openbare wc's.
De meeste mensen hadden thuis geen bad of douche. Ze gingen een paar keer per 
week naar een van de openbare badhuizen. De thermen werden die genoemd. Er 
konden wel honderden mensen tegelijk in zo'n gebouw. En de thermen zagen er vaak 
prachtig uit. Muren en vloeren waren ingelegd met mozaïek. Naar het badhuis gaan 
was heel populair in Rome. Het was er gewoon heel gezellig en je kon er je vrienden 
ontmoeten.
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Integratie technieken Beeldbank:

-bekijk het filmpje
-luister en teken uit
-kijk naar het filmpje en geef zelf commentaar

-letterlijke tekst lezen met leestechnieken
-Maak een lijst aan met  8-10 moeilijke woorden.
-Knip de meest geschikte foto’s uit GOOGLE-afbeeldingen uit.
-Maak een goede zin met elk woord, gebruik de zinsbouwpicto’s.

- Zinsbouw: oefening met blokken

Computer inzetten in de klas

• YouTube
• Studeren met powerpoint
• Google afbeeldingen
• Studeren met word
• …

Zet de computer in.Coachend leren



PowerpointCoachend leren

Powerpoint als studietool

E-learningCoachend leren

Online leren als leermiddel

Met word aan de slagCoachend leren

Word als leermiddel

• Studeer woordenschat
• Zindictee
• Gatenteksten
• Schema’s maken …
• Slim zoeken
• synoniemen

YouTube & Beeldbank

• De video’s zijn voor kind en coach
• Gebruik de video’s in de klas, de praktijk of thuis
• Bekijk een film 3 keer na elkaar
• Gebruik een afspeellijst zodat je meerdere video’s na elkaar kan 

bekijken rond hetzelfde thema
• Pas het tempo van de video aan
• Abonneer je zodat je op de hoogte blijft van de laatste nieuwe video’s 

van dezelfde auteur
• Geef feedback

Met YouTube alle informatie bij de handCoachend leren



Onze films op YouTubeCleverMath ADIBib en leesvoor.VlaanderenEureka

Leerlingen met een 
beperking in de 
schriftelijke 
communicatie zoals 
dyslexie, dyspraxie, 
ADIBib-attest, …

ADIBib schoolboeken
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Luisterbib leesboeken
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Beleidscontext: geïntegreerde aanpak Instructiefilms Adibib en voorleessoftware 

Spelling
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Geheugen Kennis Vaardigheden

aanbieden spellingregels strategisch denken

oefenen begrippen opzoeken bij twijfel

herhalen controleren nadenken over regel

gebruiken compenseren
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Geheugen Kennis Vaardigheden

• onthoudwoorden • werkwoorden + 
begrippen

• strategisch 
denken

• weetwoorden • woordtekens 
deelteken bv. 

• algoritmes of 
stappenplannen

• leren door 
oefenen/
gebruiken

• verenkeling/
• verdubbeling

• compenseren



Werken met blokken

Zinsbouw: 
- Inzicht
- analyse van de verschillende zinsdelen

Spelling: 
- klankbewustzijn
- probleembewustzijn
- regelbewustzijn
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Werkwoorden moeilijke gevallen



Alternatief : Woordschema 

Schrijf ik d of t of dt, dde(n) of de(n) of tte(n) of te(n)?

Stap 1 Is de werkwoordsvorm PV of VD?
Bij twijfel: vervang door een vorm van lopen.
loop, loopt, lopen PV TT zie stap 2
liep, liepen PV VT zie stap 3
gelopen VD zie stap 4

Stap 2 PV TT
2.1.  Ik vervang door ‘loop’, ‘loopt’ of ‘lopen’. De vorm is PV in de TT.

Schrijf ik ‘d’ of niet?
Zoek de infinitief of de vorm na ‘ik kan …’. 
eindigt op -den ?         d

eindigt niet op -den ?  geen d

2.2.  Schrijf ik ‘dt’, ‘d’ of ‘t’?
Door welke vorm van lopen had je vervangen?
‘loop’ geen t

‘loopt’? extra t

Modeloefeningen met d/dt/t problemen

TT ww
d? dt? t?

jij laadt
laad jij?

laadt je broer

DT-probleem
Schu__ je broer die zak leeg of schu__ jij hem leeg?

Oplossingsschema: schu__ je broer (loopt je broer)

vervang door  loop loopt   lopen
het is PV TT
infinitief ik kan schudden 

ik hoor? [-den]? JA d
[loopt]? JA t

dus schudt met dt

Oplossingsschema: schu__ jij (loop jij)

vervang door  loop loopt   lopen
het is PV TT
infinitief ik kan schudden
ik hoor? [-den]? JA d

[loopt]? NEEN geen t
dus schud met d



(boek 2 les 25)

Modeloefeningen : met d of dd en t of tt

VT ww
dd en tt

rustte 
landde

dd-probleem of tt-probleem
Mijn buurman  bade / baadde in het zweet na al dat fietsen. 

Oplossingsschema: 

mijn buurman bade/baadde (mijn buurman liep)
vervang door liep gelopen
                     liepen
het is PV      VT
infinitief ik kan_baden____            
ik hoor? [-den] JA dde

           [liep] geen n 
dus  baadde

tip

Zoek de infinitief of de vorm na ik kan. 

Alleen bij werkwoorden op [den], schrijf je tweemaal d en dus -dde(n)
Alleen bij werkwoorden op [ten], schrijf je tweemaal t en dus –tte(n).

*Eureka* Onderwijs

Variant: Woordschema PV Verleden Tijd

Stap 3 PV VT

3.1.  Ik vervang door ‘liep’ of ‘liepen’. De vorm is PV in de VT.
Het werkwoord is zwak en verandert dus niet van klank. 
Schrijf ik ‘dde’ of ‘de’ of ‘tte’ of ‘te’?
Zoek de infinitief of de vorm na ‘ik kan …’. 
eindigt op [–den]? stam op [d] + ‘de’

eindigt op [–ten]? stam op [t] + ‘te’
eindigt niet op [–den] of [–ten]? enkele  ‘t’ of ‘d’ 

3.2.  Schrijf ik ‘n’ of niet??
Door welke vorm van lopen had je vervangen?
‘liep’? voeg geen ‘-n’ toe

‘liepen’? voeg ‘-n’ toe

(boek 2 les 26)

1. Hoe herken je het VD?

tip Het VD begint meestal met ge-, be- of ver-
Het VD staat bij de hulpwerkwoorden ‘hebben’, ‘zijn’ of ‘worden’
Het VD staat dikwijls achteraan in de zin.
Het VD staat nooit vooraan in een vraagzin.

Je twijfelt? 
Vervang de vorm door [lopen].
Hoor je [gelopen]? Dan is de vorm een VD.

Voorbeeld

Er is een ongeval gebeur__.  (Er is … gelopen) dus VD
Het ongeluk gebeur__ . (Het  loopt) dus geen VD, wel PV TT



2. Spelling van het VD dat eindigt op -d of –t

Probleem
Op welke letter eindigt het VD: d of t?

VD ww
d of t

gekucht(e)
gekamd(e)

‘t k o f s ch i p 

Voorbeeld

Er is een ongeval gebeur__. Er is een ongeval gebeurd.
Er is … [gelopen] dus VD
tip 1: langer maken gebeurde, dus d
tip 2: verleden tijd gebeurde, dus d
tip 3: gebeuren ren hoort niet bij ’t kofschip, dus d

3. Het VD juist schrijven via het woordschema

Stap 4 VD

4a. De vorm is VD. Schrijf ‘d’ of ‘t’, zeker nooit ‘dt’. 
Zoek de verleden tijd. 

Ik hoor [-de] VD op ‘d’

Ik hoor [-te] VD op ‘t’

4b. De vorm is VD. Schrijf ‘d’ of ‘t’, zeker nooit ‘dt’. 
Maak de vorm langer. 

Ik hoor [-de] VD op ‘d’

Ik hoor [-te] VD op ‘t’

4c. De vorm is VD. Schrijf ‘d’ of ‘t’, zeker nooit ‘dt’. 
Kijk naar de laatste letter van de stam.
een zachte medeklinker uit ’t kofschip’ VD op ‘t’

geen medeklinker uit ’t kofschip’ VD op ‘d’

Voorbeeld

De bakker heeft gebel__. De bakker heeft gebeld.

4a. gebel__ VT [belde] VD op ‘d’, dus gebeld

4b. gebel__ langer is[ gebelde] VD op ‘d’, dus gebeld
4c. gebel__ [l] staat niet in ’t kofschip’  VD op ‘d’, dus gebeld

Voorleessoftware
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Bedankt voor jullie aandacht


