Woordenschat
Obs de Fonkel wil dat ieder kind de kans krijgt te slagen in onze maatschappij. Zonder een goede
beheersing van het Nederlands, gaat dit niet lukken.
Onze school besteedt veel aandacht aan woordenschat, maar ook ouders kunnen zelf een grote
bijdrage leveren aan dit succes. Wij noemen dat de ‘ouder-bonus’. Als school veel aandacht besteed
aan woordenschat en ouders doen dat ook, kunnen we samen uw kind de beste start geven!
Hoe doet obs de Fonkel dat?
- Samenwerken met peuterspeelzaalwerk. Hoe eerder een kind zijn/haar woordenschat
uitbreidt, hoe verder het in de loop der jaren kan komen.
- In de kleuterklassen gebruiken we een gespecialiseerde methode voor het aanleren van de
3000 woorden die ieder kind eind groep 2 zou moeten kennen.
- In groepen 3, 4 en 5 worden leerkrachten ondersteund door een woordenschat-specialist.
Deze zorgt ervoor dat onze leerkrachten expert worden om woordenschat binnen het
onderwijs aan bod te laten komen.
- Onze lees-coördinator helpt de leerkrachten om aandacht te besteden aan leesplezier. Lezen
is de beste manier om je woordenschat uit te breiden, dus als je daar plezier in hebt gaat het
bijna vanzelf!
- In ons naschoolse aanbod is er voor de onderbouw extra woordenschattraining en in de
bovenbouw huiswerkbegeleiding (SLB).
- In alle groepen wordt er gewerkt met standaard woordenschat-routines zoals ‘het woord van
de dag’
- Voor de ouders van de groepen 1-2-3-4 is er de cursus ‘hoe leert mijn kind op school?’.
Ouders worden dan wekelijks (gr 4 maandelijks) bijgepraat over de lesstof van de klassen. Zo
kunt u thuis aansluiten op wat in de klas actueel is.
Wat kunnen ouders zelf doen?
- Het begint met interesse voor wat uw kind allemaal leert op school: heb het erover en laat
zien dat u school en leren belangrijk vindt!
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Lees uw kind voor! Het liefst in het Nederlands, maar als u dat niet goed beheerst is ook
voorlezen in uw eigen taal belangrijk! Door voorlezen beleeft uw kind plezier aan boeken én
het leert nieuwe woordjes. Nieuwe woordjes in een andere taal worden vanzelf ook in het
Nederlands geleerd door uw kind!
Kijk met uw kind naar Nederlandse televisieprogramma’s. Bijvoorbeeld het klokhuis of het
jeugdjournaal. Hier komen veel nieuwe woorden langs.
Praat met uw kind over zaken die u gelezen hebt, op TV gezien hebt of die in de actualiteit
spelen. Daar samen te praten, leert uw kind woorden én wat er in de wereld speelt.
Geef u zelf op voor de cursus ‘hoe leert mijn kind op school?’ of bezoek onze ouderkamer.
Dit zijn plaatsen waar u samen met andere ouders kunt praten over opvoeden en schoolse
zaken. Je kunt veel van elkaar leren!
In de groepen 5-6-7-8 krijgen leerlingen een agenda waarin zij hun schoolwerk opschrijven.
Via de agenda kunt u dus inzicht krijgen in schooltaken en uw kind daarbij ondersteunen.'
Tot slot: ga met uw kind regelmatig naar de bibliotheek en zoek samen naar boeken die uw
kind leuk vindt. Ook stipboeken, informatieboeken, luisterboeken helpen uw kind!

