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1
Spelling leren met WRTS

GRATIS VERSIE

(beperkte mogelijkheden)

Basisregels
 Spelling leer je niet door te lezen maar door te schrijven / typen!
 Het geheim van woordjes leren is vaak oefenen (minimaal 4 keer) op verschillende
dagen.
 Per keer oefen je kort, 15 tot 20 minuten.
 Oefen nooit twee talen vlak na elkaar.
 Lees hardop! Hierdoor kun je het beter onthouden.
 Hou je boek erbij. Niet gokken, maar “spieken”! Zo voorkom je dat je de spelling
verkeerd aanleert.
 Veel woordenlijsten kun je vinden bij Goedgekeurde lijsten.
Overhoorinstellingen
Leestekens zijn belangrijk
Accenten, trema's en umlauten zijn belangrijk
Hoofdletters zijn belangrijk
Uitgebreid overhoren, doorgaan tot je alles goed hebt
Vraag uitspreken voor het geven van een antwoord

Voorbeeld van een oefenschema
Dag 1

Dag 2

Dag 3
Dag 4
Dag 5

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lees de woorden / zinnen in je boek
Oefen de betekenis met behulp van een afdekblaadje
Maak de Spelling-oefening op WRTS
Lees de woorden / zinnen in je boek
Oefen de betekenis met behulp van een afdekblaadje
Maak de Spelling-oefening op WRTS
Oefen de betekenis met behulp van een afdekblaadje
Maak de Spelling-oefening op WRTS
Schrijf de woorden over met behulp van een afdekblaadje
Maak de Toets-oefening op WRTS

 Kom je dagen te kort? Oefen dan meerdere keren op een dag, met een
tussenpauze.
 Indien nodig moet je extra oefenmomenten inlassen!
Ken ik het?
 Maak de Toets-oefening, maar nu zonder “spieken”.
 Laat je door iemand overhoren.

Veel succes!

2
Spelling leren met WRTS

BETAALDE VERSIE

(uitgebreide mogelijkheden)

Basisregels
 Spelling leer je niet door te lezen maar door te schrijven / typen!
 Het geheim van woordjes leren is vaak oefenen (minimaal 4 keer) op verschillende
dagen.
 Per keer oefen je kort, 15 tot 20 minuten.
 Oefen nooit twee talen vlak na elkaar.
 Lees hardop! Hierdoor kun je het beter onthouden.
 Houd je boek erbij. Niet gokken, maar “spieken”! Zo voorkom je dat je de spelling
verkeerd aanleert.
 Veel woordenlijsten kun je vinden bij Goedgekeurde lijsten.
Overhoorinstellingen
In willekeurige volgorde overhoren
Hoofdletters zijn belangrijk
Leestekens zijn belangrijk
Accenten, trema's en umlauten zijn belangrijk
Uitgebreid overhoren, doorgaan tot je alles goed hebt
Juiste woord uitspreken na geven van antwoord
Vraag uitspreken voor het geven van een antwoord

Voorbeeld van een oefenschema
Dag 1

Dag 2

Dag 3
Dag 4
Dag 5

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lees de woorden / zinnen in je boek
Oefen de betekenis met de Meerkeuze-oefening op WRTS
Maak de Spelling-oefening op WRTS
Lees de woorden / zinnen in je boek
Oefen de betekenis met de Meerkeuze-oefening op WRTS
Maak de Spelling-oefening op WRTS
Oefen de betekenis met de In gedachten-oefening op WRTS
Maak de Spelling-oefening op WRTS
Schrijf de woorden over. Gebruik een afdekblaadje.
Maak de Toets-oefening op WRTS

 Kom je dagen te kort? Oefen dan meerdere keren op een dag, met een
tussenpauze.
 Indien nodig moet je extra oefenmomenten inlassen!
Ken ik het?
 Maak de Toets-oefening, maar nu zonder “spieken”.
 Laat je door iemand overhoren.

Veel succes!

