Spellingregels leren bij leerproblemen
Het toepassen en onthouden van Spellingregels bij leerproblemen
Zwakke spellers maken dezelfde fouten als de andere leerlingen in de klas die geen moeite hebben
met dit vak, alleen meer en vaak zonder verbetering in het spellingproces. Ze blijven vaak
onvoldoendes scoren hoe hard ze ook oefenen. Onder deze groep vallen ook kinderen met dyslexie,
ADHD, kinderen met een taalontwikkelingsstoornis of andere problemen. Een zwak werkgeheugen
maakt dat kinderen veel moeite hebben met het onthouden en toepassen van aangeleerde regels.
Het almaar oefenen op papier, woorden herhaaldelijk overschrijven, invuloefeningen etc… het levert
vaak meer frustratie op dan een succeservaring.
Deze kinderen hebben meer aandacht en gerichte oefening nodig en vooral zelf handelen,
verwoorden en toepassen.
Verwoorden
Van puur naar uitleg luisteren kunnen juist deze kinderen weinig van de aangeboden regels goed
onthouden en juist toepassen. We weten dat uit onderzoek is gebleken dat van wat je hoort er 20%
wordt onthouden, we onthouden 40% van wat we aandachtig lezen en het meest leren wij van wat je
aan anderen uitlegt, dit is 95%. Het is dus van belang dat wij leerlingen laten verwoorden wat wij
aanbieden. De leerlingen aan medeleerlingen laten uitleggen wat ze aangeleerd hebben gekregen en
dit (eventueel) visueel op een digibord of smartbord laten toelichten. Laat de leerlingen aan
klasgenootjes uitleggen hoe de nieuwe spellingregel wordt toegepast.
Herhaling en inprenting
Dit gegeven zou je dan een paar weken achter elkaar dagelijks moeten toepassen. De leerling elke
dag even kort de regel aan de klas laten uitleggen. De regel maken ze zich dan eigen. Bij het
aanbieden van de regel aan klasgenootjes of in een groepje kan dit ondersteund worden door de
spellingregel toe te laten passen in een schriftje waarin de geoefende woorden (met deze specifieke
regel) worden opgeschreven zodat er een spellingregel schrift ontstaat. Elke aangeboden regel zou
dan een hoofdstuk in het schrift kunnen zijn.
Van abstract naar concreet
Vraag tijdens een tekenles aan de leerlingen om de spellingregels uit te werken in een tekening of
schema. Doordat ze een abstracte regel creatief uitwerken zal deze ook beter eigen gemaakt
worden. Dit kan het woord zijn waarbij de aangeboden regel is toegepast of de regel zelf in een
tekening. Laat ze uiteindelijk dan hun product uitleggen aan klasgenootjes.

In spel
Laat de leerling voor leraar spelen en aan de klas de regel uitleggen. De leraar kan dan eventueel
vragen stellen over de spellingregel.
De kracht van Herhaling
Blijf na aanbod van elke nieuwe regel de oude regels herhalen op dezelfde manier als hierboven.
Vraag de leerlingen om de eerder aangeboden regel voor de klas aan klasgenootjes aan te bieden.
Hulp
Juist de kinderen met spellingproblemen hebben veel baat bij spellingkaarten met regels (Braams),
klankkaarten, inprentingswoorden en/of ezelsbruggetjes staan. Blijf ook dit aanbieden.
Succeservaringen
Laat de rode corrigeer pen buiten het schrift. Benadruk wat goed gaat en zet daarbij smileys in het
schrift of mooie grote krullen. Bespreek wat nog niet goed gaat en bied dit nogmaals aan. Kijk naar
de stappen hierboven.
Visualiseren
Elke nieuwe regel die aangeboden wordt staat op het bord of hangt ergens in de klas gevisualiseerd
en met een voorbeeld.
Tevens zou er een grote Mindmap kunnen hangen met de spellingregels van dat schooljaar.
Bijvoorbeeld de spellingregels van groep 5. Deze staan dan in een Mindmap weergegeven met een
korte schematische uitleg en voorbeelden. Aan het eind van het schooljaar kan deze Mindmap mee
naar de volgende groep.
Succes!!!

