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Voorwoord
“Jullie krijgen nu de tijd om iemand, waarmee jij wilt samenwerken, uit te kiezen voor het
pws.” We keken elkaar aan, knikten en gaven het door. “Wij gaan samen ons profielwerkstuk
doen”. Wij, Femke Uijtewaal en Mara Nulkes, gaan beiden de opleiding PABO doen na het
voortgezet onderwijs. We waren er dus al snel over uit dat ons profielwerkstuk over
onderwijs op de basisschool zou gaan. We hebben samen al veel gepraat over dit
onderwerp, dus kwamen al gauw uit op het onderwerp: taalontwikkeling. Denkt u dat
taalontwikkeling een goed onderwerp voor een profielwerkstuk is? Het antwoord op die
vraag is: nee, niet helemaal. Taalontwikkeling is een té breed onderwerp en valt niet te
meten in zo’n korte tijd. Plan B was het (deel)onderwerp woordenschat. Dit is het onderwerp
waar ons profielwerkstuk over gaat; de woordenschatontwikkeling van een kind. Dit kind is
niet zomaar een kind, maar een leerling uit groep 3 van de Howiblo. De reden dat we
gekozen hebben voor deze leeftijdsgroep is, omdat het woordenschat proces van kinderen
in groep 3 de grootste sprong maakt. Het is dus belangrijk dat ze hierbij goede
ondersteuning krijgen, omdat dit één van de eerste grote ontwikkelingen in taal zal zijn bij dit
kind. Wij hebben dus onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in woordenschat in groep 3
en hoe je deze bevordert. Dit hele onderzoek had niet mogelijk kunnen zijn zonder mevrouw
Van Geest, juf Marie-José, juf Janneke en drukkerij Van Rooijen Grafisch in Vleuten. Wat
hebben jullie ons goed geholpen en gesteund! We hebben door jullie hulp een geweldig
profielwerkstuk kunnen neerzetten en onszelf erg ontwikkeld. Dank hiervoor!
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Inleiding
Wij hebben gekozen voor het thema taalontwikkeling, met als hoofdonderwerp de
woordenschat. Wij hebben voor dit onderwerp gekozen, omdat we beiden de opleiding voor
leerkracht in het basisonderwijs gaan doen. Vandaar dat wij een onderwerp hebben
uitgezocht op het gebied van de ontwikkeling van een kind in het onderwijs. Daar ligt onze
interesse. Het belang van onderwijs bij het taalontwikkelingsproces wordt soms nog
onderschat. Kinderen leren woorden begrijpen door er veel mee te oefenen, wat thuis
onvoldoende wordt bereikt. Dat is de reden dat wij onderzoek gaan doen naar de meest
effectieve woordenschatmethode. Ons onderzoek zal bestaan uit een vergelijking tussen
twee methodes.
Er zijn een aantal problemen die tijdens ons onderzoek voor kunnen komen. Tijdens het
theoretische onderzoek kan er niet zo heel veel mis gaan, maar tijdens het praktische
onderzoek zijn er een paar situaties waar we rekening mee moeten houden. Allereerst kan
het gebeuren dat de kinderen niet mee willen werken. Wij voeren ons praktische onderzoek
uit in groep 3 op een basisschool in Montfoort. Er bestaat altijd een kans dat de kinderen op
het moment van onderzoek geen zin hebben om mee te werken, wat ons onderzoek
negatief kan beïnvloeden. Het onderzoek zal minder effectief zijn, omdat de
concentratieboog kleiner zal zijn. Ten tweede moeten we rekening houden met de corona
crisis. De kans is groot dat er een nieuwe lockdown komt. Daar moeten we op inspelen,
want met gesloten basisscholen zullen we een cruciaal gedeelte uit het onderzoek missen.
Wij hebben zowel bronnen van wetenschappelijke onderzoeken als bronnen van
basisschoolleraren zelf gebruikt. Alle bronnen zijn ofwel online ofwel in boeken te vinden.
Wij hebben verschillende onderzoeksmethodes gebruikt. De onderzoeksmethodes die zijn
gebruikt, zijn:
- Deskresearch: je zoekt antwoorden op de vraag d.m.v. bestaand onderzoek.
- Pilotstudie: je doet een vooronderzoek.
- Inventarisatie onderzoek: je brengt in kaart hoe de huidige situatie eruit ziet, voor een
gericht vervolgonderzoek.
- Vergelijkend onderzoek: je vergelijkt twee of meer bronnen.
- Toetsend onderzoek: je toetst of de gestelde hypothese klopt of niet.
- Observatieonderzoek: je verzamelt gegevens door gedrag te observeren.
(Scribbr, z.d.)
Dan zijn de hoofdvraag en de deelvragen aan de beurt. Onze hoofdvraag is ‘Hoe kun je het
beste de woordenschat van kinderen uit groep 3 vergroten?’. D
 e deelvragen die wij daarbij
onderzoeken zijn:
1. Wat is woordenschat?
2. Hoe meet je het woordenschatniveau van een kind in groep 3?
3. Welke woorden passen bij het woordenschatniveau van een kind in groep 3?
4. Wat is het verschil tussen methode A en methode B?
5. Welke methode geeft relatief de grootste groei, methode A of methode B?
De eerste vier deelvragen vormen het theoretisch kader. De laatste deelvraag wordt
beantwoord door middel van het praktisch onderzoek.
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Onderzoeksplan
In dit onderzoek gaan we stap voor stap de deelvragen uitwerken. We beginnen met het
beantwoorden van de eerste vier deelvragen. Deze deelvragen beantwoorden wij door
middel van de bronnen die wij verzameld hebben. De uitwerking van deze vier deelvragen
vormt ons theoretisch kader.
De voorbereiding van het praktisch onderzoek en daarmee de laatste deelvraag was iets
meer werk. Hieronder is helemaal beschreven wat we precies gaan doen. Bij de uitwerking
van de daadwerkelijke deelvraag zijn al deze stappen uitgebreid uitgewerkt.
Door middel van het praktische onderzoek kunnen we antwoord geven op de deelvraag:
welke methode geeft relatief de grootste groei in woordenschat weer, methode A of methode
B?. Om de deelvraag deze deelvraag te kunnen beantwoorden, moeten we rekening houden
met een aantal dingen.
Ten eerste moeten we een besluit nemen over de grootte van de groepjes waarmee
we het prentenboek gaan behandelen. Als we met een te groot groepje werken, komt niet
iedereen aan de beurt om de gedachtes te delen. Zo kan er geen goede weergave worden
verkregen van wat de kinderen weten en op dat moment geleerd hebben. Als we met te
kleine groepjes te werk gaan, duurt totale onderzoek op de basisschool veel te lang. Dit kan
als vervelend worden ervaren door de leerkracht, omdat er steeds kinderen uit de les
worden gehaald. Dat is de reden dat we hebben gekozen om in groepjes van twee te
werken, dus twee leerlingen en één begeleider (Femke of Mara).
Ten tweede moeten we rekening houden met het feit dat kinderen in groep 3 al een
aantal keer een prentenboek voorgelezen hebben gekregen. Dat kan in de klas zelf geweest
zijn, maar ook thuis. Door dat laatste feit is het moeilijk om een boek te vinden waarvan we
zeker weten dat de kinderen het boek nog nooit gelezen hebben. Ons onderzoek verloopt
namelijk het beste als de kinderen het boek nog nooit gezien/gelezen hebben. Vandaar dat
we gekozen hebben om zelf een prentenboek te maken. Omdat ons onderzoek dichtbij de
kerstvakantie is, willen we een kerstboek maken. Wat is hier dan voor nodig?
1. een aantal kerst-prentenboeken die in groep 3 worden voorgelezen om inspiratie op
te doen qua inhoud, opmaak, lengte, illustraties en taalgebruik.
2. een lijst met begrippen/woorden die een groep 3 leerling dat jaar moet gaan leren
en/of moet weten. Deze lijst is terug te vinden bij de deelvraag “welke woorden horen
bij het woordenschatniveau van kinderen uit groep 3”. Woorden op, boven en onder
het niveau van groep 3 kunnen worden verwerkt in het boek.
3. een leuke verhaallijn
4. de tekst
5. illustraties bij de tekst
6. een bedrijf dat ons boek zou willen laten drukken.
Zodra deze zes stappen uitgewerkt en voltooid zijn, zijn we klaar voor ons praktische
onderzoek.
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Deelvraag 1: Wat is woordenschat?
De van Dale omschrijft het woord ‘woordenschat’ als volgt: ‘alle woorden van een taal of van
een persoon.’ Dit is een hele brede omschrijving. Met het beantwoorden van deze deelvraag
proberen we erachter te komen wat woordenschat nu echt is.
Woordenschat staat niet op zichzelf. Samen met technische leesvaardigheid en ruimtelijke
intelligentie zijn het factoren die samenhangen met een nog grotere vaardigheid, namelijk
begrijpend lezen. Woordenschat is hierin de belangrijkste factor (Aarnoutse en Van Leeuwe
1988, Bast en Reitsma 1998). Dit klinkt allemaal heel logisch, want om een tekst goed te
begrijpen moet je natuurlijk wel weten wat de betekenis is van de gebruikte woorden. Om
woorden goed te begrijpen heb je vier soorten kennis van het woord nodig: de definitie, wat
algemene kennis over het woord, relaties met andere woorden en je eigen ervaring bij het
woord (Hooijman, z.d.). Erica Hooijman van Juf Caatje legt dit duidelijk uit aan de hand van
het woord regen:
“De definitie: regen is een vorm van neerslag waarbij waterdruppels uit een wolk vallen.
Algemene kennis: Regen is nat. Relaties met andere woorden: regen - wolk - laarzen paraplu. Je eigen ervaringen: De geur na een zomerse regenbui.”
Op deze manier kun je heel goed zien in welke groepen de kennis van een woord is
verdeeld en wat woordenschat dus is.
Passieve en actieve woordenschat
Er zijn twee verschillende soorten woordenschat: passieve en actieve woordenschat. Een
andere benaming hiervoor is de receptieve en de productieve woordenschat genoemd
(Wij-Leren, z.d.). Passieve woordenschat omvat alle woorden die je kunt begrijpen, maar
deze woorden worden nog niet gebruikt door het kind zelf. Actieve woordenschat omvat alle
woorden waarvan jij in staat bent om ze te gebruiken. Over het algemeen is je passieve
woordenschat veel groter dan je actieve woordenschat. Vergelijk dat maar eens met het
volgende voorbeeld. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland op vakantie gaat, begrijp je negen
van de tien keer wel wat er wordt gezegd, maar zodra ze iets aan jou vragen kun je daar
geen antwoord op geven. Dit komt door het feit dat je passieve woordenschat veel groter is
dan je actieve woordenschat.
Schoolprestaties
Woordenschat is erg belangrijk voor de prestaties op school, omdat woordenschat een
belangrijk deel is van begrijpend lezen. Veel lessen die op de basisschool besteed worden
aan begrijpend lezen, worden beïnvloed door de woordenschat. Ook bij andere vakken dan
taal, zoals bijvoorbeeld rekenen en geschiedenis, speelt woordenschat een grote rol.
Wanneer je bij deze vakken niet begrijpt wat er in de tekst staat, wordt de stof moeilijk te
begrijpen en kun je de opdrachten niet goed maken. Woordenschat heeft dus invloed op alle
vakken op zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs.
We kunnen wel concluderen dat woordenschat niet per se uit één aspect bestaat. Voor een
goede woordenschat zijn bepaalde factoren van belang. Ook is er een verschil tussen
passieve en actieve woordenschat. Om jezelf goed en duidelijk weer te geven, heb je een
goede woordenschat nodig. Woordenschat is niet alleen het kennen van de definitie van het
woord, maar ook het kunnen begrijpen en gebruiken van het woord.
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Deelvraag 2: Welke woorden passen bij het woordenschatniveau in
begin en eind groep 3?
In de Nederlandse taal hebben we een heleboel woorden. Deze woorden verschillen van
elkaar in moeilijkheidsgraad. Door de jaren heen leer je op de basisschool, de middelbare
school en zelfs later bij je baan nog veel nieuwe woorden. Deze woorden die je leert zijn van
steeds hoger niveau. Om te kijken welke woorden bij het woordenschatniveau in begin- en
eind groep 3 passen hebben wij twee bronnen gebruikt, waaronder een onderzoek van de
Universiteit van Amsterdam (Kuiken en Droge, 2010).
Drielagenmodel
Een manier om erachter te komen welke woorden je wilt gaan gebruiken is het
drielagenmodel van Beck & McKeown (Hooijman, z.d.). Dit model bestaat uit drie lagen: de
basiswoorden, de algemene woorden en de specifieke woorden. Hieronder wordt op alle
drie de soorten woorden iets dieper ingegaan.
De basiswoorden
Basiswoorden zijn woorden die bijna dagelijks
worden gebruikt. Kinderen kennen deze
woorden al van kleins af aan, deze woorden
zijn dus al bij de kinderen bekend als ze naar
de basisschool gaan. Aan deze basiswoorden
wordt dan ook niet veel aandacht meer
besteed. Voorbeelden van basiswoorden zijn:
lopen, blauw en fietsen.
Algemene woorden
De algemene woorden zijn vooral woorden
die je vaak in teksten voorbij ziet komen.
Echter, deze woorden worden zelden gebruikt
in de dagelijkse spreektaal. Een goed
voorbeeld van algemene woorden zijn
signaalwoorden, zoals bovendien, echter en
ten tweede. Dit soort woorden worden niet
veel gebruikt in de dagelijkse spreektaal, maar in teksten daarentegen wel. Het is daarom
erg belangrijk om de betekenis van die woorden te weten om de tekst goed te kunnen
begrijpen.
Specifieke woorden
Net zoals de algemene woorden, komen ook de specifieke woorden niet snel voor in de
dagelijkse spreektaal. Specifieke woorden worden het vaakst gebruikt in een bepaalde
context. Voorbeelden van specifieke woorden zijn: aubergine en knaagdier. Specifieke
woorden zijn vooral een aanvulling op de algemene woorden.
“In groep 3 beginnen de kinderen met het leren van lezen. Hun woordenschat groeit dan
enorm. Voordat de kinderen beginnen met het leren van lezen, kennen ze ongeveer 4500
woorden. Dit zijn wel alleen de kinderen die eentalig zijn. Tweetalige kinderen, allochtone
kinderen, hebben een flinke achterstand op de autochtone kinderen. De allochtone kinderen
van die leeftijd kennen ongeveer 2600 woorden ( Kuiken en Droge, 2010)”
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WAK-lijst
Naast het eerder genoemde model hebben wij ook
nog een onderzoek van de Universiteit van
Amsterdam gebruikt. Dit onderzoek heet de
Woordenlijst Amsterdamse kinderen, deelproject
‘Woordenschat’ en is uitgevoerd door Folkert
Kuiken en Sarah Droge (2010). In totaal is het een
groot project van vier deelprojecten. Dit project
heeft de Universiteit van Amsterdam samen
gedaan met de Rijksuniversiteit Groningen. In het
deelproject dat wij hebben gebruikt, behandelen zij
het stukje woordenschat. Het doel van dit
deelproject was het maken van woordenlijsten voor
groep 3 tot en met groep 8. Wij hebben voor ons
eigen onderzoek de woordenlijst van groep 3
overgenomen. De woordenlijst is in de bijlage toegevoegd.
De woordenlijst van groep 3 hebben we helemaal geanalyseerd. Tijdens deze analyse viel
ons een aantal dingen op. Hieronder benoemen we de opvallendheden en voorbeelden:
1. De kinderen kennen al veel werkwoorden en kunnen deze vervoegd gebruiken. Ze
kennen het hele werkwoord, het vervoegde werkwoord in de tegenwoordige tijd, het
vervoegde werkwoord in de verleden tijd en het voltooid deelwoord van het
werkwoord. Ze gebruiken de vormen soms nog niet helemaal correct, maar ze
begrijpen het wel als je in die bepaalde werkwoordsvormen tegen hen praat
(passieve woordenschat)
2. Samengevoegde woorden: de kinderen kennen verschillende woorden apart van
elkaar, maar ze kennen deze nu ook als samengevoegd woord. Doordat ze de
woorden apart van elkaar al kennen, is het gemakkelijk voor ze om de betekenis van
de twee samengevoegde woorden te achterhalen. Dit kunnen zowel
samenvoegingen zijn van twee zelfstandig naamwoorden als een werkwoord en een
zelfstandig naamwoord. Voorbeelden van die woorden zijn: de herfstvakantie, het
rekenboek, het appelsap, het speelveld, de hondenriem, etcetera.
3. Kenmerken van kleuren: de kinderen kennen niet alleen meer de basiskleuren zoals
blauw en geel, maar ze kunnen de kleuren nu ook aan de hand van eigenschappen.
Voorbeelden hiervan zijn sneeuwwit en vuurrood. De kinderen associëren de kleuren
met een materiële eigenschap, zoals vuur en rood.
4. Synoniemen: in groep 3 kennen de kinderen al meerdere woorden die hetzelfde
betekenen. Voorbeelden hiervan zijn: het achterwerk en de bips, het eczeem en de
uitslag, de trap en de schop en als laatste pijlsnel en vliegensvlug.
We kunnen concluderen dat kinderen in groep 3 al best veel woorden kennen, natuurlijk
minder dan een 25-jarige, maar al genoeg om verschillende dingen in de wereld te
begrijpen. Een werkwoord kennen ze al en dat kunnen ze in groep 3 ook al vervoegen in
een aantal andere tijden. Een ander ding wat ze van woorden al kennen in groep 3 zijn
synoniemen. Deze woorden zijn verschillend, maar betekenen wel hetzelfde.

*op de afbeelding: Kinderen aan de slag met de WAK-lijst.
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Deelvraag 3: Wat is het verschil tussen de twee gekozen methodes
(methode A en methode B)?
De verschillende manieren om woordenschat te verbeteren, focussen zich allemaal op
bepaalde aspecten bij het kennen, herkennen en onthouden van woorden. Volgens een
onderzoek van de Ijsselgroep is het belangrijk dat een leerling bij een woord een plaatje kan
aanwijzen, een synoniem kan aankruisen of een simpele omschrijving kan geven (Verhallen,
2005). Op die manier kun je namelijk bepalen of een kind het woord wel of niet kent. Er is
een aantal jaar geleden een groot onderzoek geweest van Verhallen over het onderwijzen
van woordenschat aan leerlingen. Hieruit is geconcludeerd dat het belangrijk is om vier
stappen te volgen, namelijk voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren.
Voorbewerken
Volgens het onderzoek van Van den Nulft en Verhallen (2001) is het belangrijk bij het
voorbewerken om de kinderen actief te betrekken bij het leren van het woord. Je moet
interesse opwekken bij het kind. In dit onderzoek hebben we gekozen om zelf een boek te
ontwerpen, waarover meer uitleg bij de laatste deelvraag. Met dit boek wekken we interesse
en nieuwsgierigheid naar het boek en dus ook de woorden. Want hoe kun je kinderen in
aanraking laten komen met nieuwe woorden? Boeken. Door boeken en verhalen komen
kinderen woorden tegen die ze tot dan toe nog nooit gehoord of gezien hadden. In het
dagelijks leven zullen ze deze woorden met grote waarschijnlijkheid niet snel tegenkomen.
Het lezen van boeken is dus essentieel voor de woordenschat van een kind. Alleen het
luisteren naar een tekst of verhaal is niet voldoende om de woordenschat op niveau te
krijgen. Er is vaak meer nodig dan dat. Daarom hebben we ervoor gekozen om het verhaal
op interactieve wijze voor te lezen.
Semantiseren
Het semantiseringsproces bestaat uit een duidelijke uitleg van het woord. Er zijn enorm veel
verschillende opdrachten te gebruiken om te semantiseren. Je kunt semantiseren op een
niet-talige manier en een talige manier. Als je gaat uitleggen via een niet-talige manier kun je
denken aan het gebruik van voorwerpen, afbeeldingen en gebaren. Als je gaat
verduidelijken via een talige manier kun je denken aan het geven van synoniemen of
antoniemen, het geven van een omschrijving van het woord, het geven van verschillende
voorbeelden. Ook kun je wijzen op analogie, je kunt woorden uit een woordveld aanbieden
en je kunt als laatste nog contextzinnen geven. In beide manieren kun je de leerling steun
geven om de woorden te plaatsen in een netwerk. Dit is de belangrijkste informatie om
samen met het kind aan de slag te gaan met semantiseren.
Consolideren
Herhalen, oefenen en nog eens herhalen. Bij het consolideren moet het kind bewust en
onbewust in aanraking komen met het pas geleerde woord. Deze stap is in elke soort
onderwijs enorm van belang.
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Controleren
Om te controleren of het kind het woord begrijpt, zijn ook verschillende manieren mogelijk.
Je kunt zoals eerder genoemd schriftelijk een toets afnemen, maar je kunt ook een
mondeling gesprek voeren met het kind. Bij het mondelinge gesprek kun je vragen stellen
als: Wat betekent …? Wat is een …? Stel je voor ik weet niet wat … is. Wat kun je me dan
vertellen over…? Hoe ziet een … er meestal uit? Wat voor soorten zijn er? Wat kun je doen
met een …? Kinderen kunnen dan zelf, passend bij hun niveau, een antwoord kiezen.
Aan de hand van dit viertaktmodel hebben we twee methodes gekozen/gecreëerd om te
gebruiken in dit onderzoek. Hieronder volgt een uitgebreide uitleg per methode:
Methode A
Als eerste methode hebben we gekozen voor de verteltafel. De verteltafel wordt vaker
gebruikt in het onderwijs en is vaak terug te zien bij de kleuters en groep 3. In deze klassen
zit je namelijk in het begin van je taalontwikkeling. De verteltafel houdt in dat het kind het
verhaal gaat navertellen door middel van de gegeven attributen en informatie. De attributen
zijn gebaseerd op het verhaal dat wordt voorgelezen. We hebben gekozen om ons
zelfgemaakte prentenboek te gebruiken voor dit onderzoek. In dit geval zijn de attributen
dus: 4 poppetjes (Pip, moeder, vader en de kerstman), een kerstboom, een lichtslinger (met
licht dat aan kan), een witte ondergrond van watten (de sneeuw), 2 cadeautjes, en als
laatste een muts en een sjaal (die passen op Pip). Deze attributen liggen al op tafel tijdens
dat het verhaal wordt voorgelezen, zodat de kinderen de poppetjes en spulletjes beter
kunnen koppelen met het verhaal. Op deze manier neem je wat fantasie weg, zodat ze de
volledige concentratie kunnen geven aan de woorden en het verhaal. Nadat het verhaal uit
het prentenboek is voorgelezen ga je met het kind het verhaal nog eens stap voor stap
doornemen en je laat hierbij het kind alle attributen minimaal één keer gebruiken. Je
benadrukt tijdens het hele proces de ‘moeilijke’ woorden en checkt hiermee of ze het woord
al kenden, of ze het woord door dit verhaal hebben leren kennen, of dat ze het woord nog
steeds niet begrijpen.

Voorbeeld van een verteltafel bij het boek ‘de Gruffalo’
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Methode B
Als tweede methode hebben we een combinatie gemaakt tussen de bestaande methode
‘colour cards’ en de bestaande methode ‘categorie-kaarten’. De originele colour cards
methode houdt in dat het kind kaarten met daarop plaatjes voor zich krijgt en zo moet
kunnen vertellen wat hij/zij ziet. Op het niveau van groep 3 zal het kind dus woorden uit het
plaatje moeten herkennen. De originele categorie-kaarten methode bestaat uit kaartjes die
verdeeld zijn per categorie. Het kind moet de kaartjes, ofwel plaatjes, ofwel met woorden,
plaatsen bij de juiste categorie. Deze twee methodes samen is onze methode B geworden.
Het kind moet het verhaal gaat verwoorden aan de hand van plaatjes en woorden. Nadat het
boek is voorgelezen krijgt het kind een stapeltje plaatjes met op elk van deze plaatjes een
scène uit het boek. Het kind moet deze scènes vervolgens op chronologische volgorde
leggen. Als dit gebeurd is, krijgt het kind een nieuw stapeltje kaarten. Deze kaartjes zijn
kleiner en op deze kaartjes staan geen plaatjes, maar woorden. Per scène komen ongeveer
5 woorden aan bod. Het is aan het kind om uit te zoeken welk woord bij welke scène hoort.
Dit lukt alleen als het kind het woord, dat op het kaartje staat, (her)kent. Voordat het kind het
woord ergens gaat plaatsen, wordt er eerst gevraagd of het kind het woord kent, begrijpt
en/of kan uitleggen. Daarna kan het kind het woord plaatsen. Bij elk woord zal dit anders
gaan, het ene woord leggen ze meteen neer en bij het andere woord moeten ze wat langer
nadenken. Uiteindelijk lopen ze vast en kun je dit gebruiken om het niveau te bepalen. In het
laatste geval is het van belang om het kind steun te geven adhv uitleg om verder te kunnen.
Kortom, beide methodes hebben typerende verschillen en overeenkomsten. Methode A, de
verteltafel, speelt met bijvoorbeeld de visualisatie en creativiteit van het kind en methode B,
de kaarten methode, legt vooral de nadruk op het leggen van verbanden tussen woorden en
gebeurtenissen. In beide gevallen wordt van tevoren door het prentenboek gebruik gemaakt
van het ‘voorbewerken’. Dat maken we waar door hen bij beide methodes voor te lezen uit
ons zelfgemaakte prentenboek: het wonderlijke kerstfeest van Pip. Bij methode A en B wordt
op een andere manier gebruik gemaakt van het ‘semantiseren’. Het ‘consolideren’ hebben
we in dit onderzoek achterwege gelaten vanwege de tijd. Het ‘controleren’ komt terug in het
meten van het onderzoek, dus de woordenschattoets van juf Marie-José van basisschool de
Howiblo. Juf Marie-José heeft een afhankelijke woordenschattoets gemaakt, die aansluit op
ons boek. De toets bestaat uit plaatjes en woorden en de kinderen moeten dan het juiste
woord aan het juiste plaatje koppelen. De woordenschattoets is te vinden in de bijlage.
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Deelvraag 4: Hoe meet je het woordenschatniveau van een kind uit
groep 3?
Na onderzocht te hebben wat woordenschat precies is en wat er allemaal bij woordenschat
komt kijken, is het tijd om nu te onderzoeken hoe je die woordenschat kunt meten. Hoe kun
je ‘meten’ hoe ver het kind is op het gebied van woordenschat? Hoe bepaal je het
woordenschatniveau van een kind én hoe kun je kinderen op basis van woordenschatniveau
onderscheiden? Deze vragen zullen hieronder allemaal aan bod komen.
Data
Woordenschat is een relatief gegeven. Je kunt niet met exacte getallen aangeven hoeveel
woordenschat een kind heeft, maar het is wel mogelijk het te vergelijken ten opzichte van
iets anders. Je kunt bij woordenschat gebruik maken van bijvoorbeeld domeinen. Je kunt de
kinderen indelen in groepen op basis van hoeveel woorden het kind kent, hoe goed een kind
een woord kent en hoe goed het kind het woord zelf kan gebruiken. Je kunt dus een kind
plaatsen bij een bepaald niveau aan de hand van de kennis en prestaties van dat kind. Dit
niveau kan bepaald worden aan de hand van schriftelijke en mondelinge toetsing.
Toetsing
In groep 3 worden er verschillende toetsen afgenomen. In totaal worden er 7 verschillende
soorten toetsen afgenomen: de rekenen-wiskunde toets, de DMT toets, de AVI toets, de
technisch lezen toets, de woordenschattoets, de spellingtoets en de begrijpend lezen toets.
In dit onderzoek focussen we ons op de woordenschattoets. De woordenschattoets kan
mondeling en schriftelijk worden afgenomen. Er wordt dan gebruik gemaakt van ofwel
afhankelijke ofwel onafhankelijke toetsen. De afhankelijke toetsen worden aangeboden door
de methode die door de school wordt gebruikt. Deze toets speelt dus in op de woorden die
behandelt zijn in de lessen. De Cito toets is een onafhankelijke toets, de LVS-toets, die
toetst op willekeurige woorden.
LVS toetsen
LVS toetsen zijn toetsen ontworpen om de leerlingen te volgen in hun ontwikkelingsproces
bij de kernvaardigheden. Kinderen in groep 3 leren enorm veel woorden in een korte tijd. Dat
komt omdat ze in groep 3 leren lezen. Zo leren ze dus boeken lezen en uit die boeken halen
de leerlingen veel nieuwe woorden. De LVS toetsen volgen de woordenschatontwikkeling
van het kind. Aan de hand van deze toetsen kan de leerkracht zien of het kind er alles
uithaalt wat erin zit. Zo kunnen kinderen die buiten de boot vallen, kinderen met een hoger of
lager niveau dan gemiddeld, na deze toetsen worden geholpen. Als het kind lager presteert
dan gemiddeld, kan het kind extra hulp krijgen. Als het kind hoger dan gemiddeld presteert,
wordt er extra verdieping voor het kind aangeboden. Zo kan het leren ook voor hen
uitdagend blijven.
Om de woordenschat van kinderen in groep 3 te meten kun je dus het beste gebruik maken
van een schriftelijke toetsing. Het is dus belangrijk om te bekijken of een afhankelijke of
onafhankelijke woordenschattoets het beste past bij de leerlingen en de huidige situatie in
de klas. In ons geval kiezen we een aantal woorden uit de WAK lijst om te gebruiken in het
onderzoek. Voor dit onderzoek is een afhankelijke toets het beste middel om de leerlingen te
toetsen.
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Deelvraag 5: Welke methode geeft relatief de grootste groei,
methode A of methode B?
De laatste deelvraag. Deze deelvraag beantwoorden wij door middel van ons praktische
onderzoek. Dit onderzoek had flink wat voorbereiding nodig. In het onderzoeksplan is
omschreven wat er moest gebeuren aan voorbereiding. Hieronder is stap voor stap
uitgewerkt wat we gedaan hebben aan voorbereiding. Achter de informatie over de
voorbereiding staan de resultaten van het onderzoek beschreven.
De voorbereiding stap 1: prentenboeken met kerst thema analyseren/vergelijken
Bij deze stap worden er in totaal 8 prentenboeken met kerst thema geanalyseerd. Hieronder
volgt de analyse.
De gekozen boeken:
● Dribbels wonderlijke kerstfeest: geschreven door Eric Hill
● Droomsneeuw: geschreven door Eric Carle
● Een hele witte kerst: geschreven door Diana Henry & Jane Chapman
● Ga je mee, Kleine Beer?: geschreven door Martin Waddell & Barbara Firth
● Het kerstboek voor peuters en kleuters: geschreven door Marianne Busser & Ron
Schröder
● Het kindje in de stal: geschreven door Liesbet Slegers
● Kerstmis: geschreven door Dick Bruna
● Vrolijk kerstfeest, Einar: geschreven door Vivian den Hollander & Els van Egeraat
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Titel

Aantal
blz.

Aantal
zinnen &
regels

Illustraties

Opmaak tekst

Opvallend

Dribbels
wonderlijke
kerstfeest

27 blz.

175 zinnen
237 regels

Samen met tekst in
een kader omlijnd.
Kaders overlappen
soms op 2
bladzijden.

In de (witte)
lucht boven de
illustraties.

Simpele en lieve
illustraties, fijn lettertype,
heel lang boek.

Droomsnee
uw

28 blz.

40 zinnen
47 regels

Groot, duidelijke
verbeelding van de
tekst.

Tekst staat
boven óf onder
de illustratie.

Sommige zinnen worden
herhaald + gekke
kreetjes als sprekend
persoon.

Een hele
witte kerst

24 blz.

85 zinnen
129 regels

Surrealistische
illustraties, maar
waarheidsgetrouwe
tekeningen.

Tekst staat in
kleine blokjes
overal door het
boek.

Drukke, chaotische
illustraties met veel tekst
op verschillende plekken.

Ga je mee,
Kleine
Beer?

29 blz.

80 zinnen
127 regels

Alle bladzijden zijn
gevuld met een
afbeelding. Elke
afbeelding is
doorlopend op 2
bladzijden.

Tekst in blokjes
in open
stukken.

Grauwe kleuren.

Het
kerstboek
voor
peuters en
kleuters

40 blz.

56 zinnen
224 regels

Doorlopend over 2
bladzijden. Illustreert
een (klassen)
bezigheid.

Tekst staat in
alle witte
ruimtes rond
illustraties.

Gedicht met eindrijm.

Het kindje
in de stal

24 blz.

46 zinnen
48 regels

Op elke bladzijde
staat een gekleurd
groot vak. Hierin
staat ofwel de tekst
ofwel de illustratie.

Tekst staat
tegenover de
illustratie op de
andere
bladzijde.

Heel kleurrijk, weinig
tekst.

Kerstmis

25 blz.

56 zinnen
92 regels

Illustraties staan op 1
bladzijde tegenover
een bladzijde met
tekst.

Tekst staat op
1 witte
bladzijde naast
een bladzijde
met illustraties.

Groot lettertype, simpele
illustraties, simpel boek.

Vrolijk
kerstfeest,
Einar

25 blz.

106 zinnen
108 regels

Kleine illustraties in
een cirkel, maar
soms over hele
pagina.

Veel tekst per
bladzijde.

Grote ‘lappen’ tekst.

Ons boek

20 blz.

64 zinnen
48 regels

Illustratie aan één
kant.

Tekst staat op
een gekleurde
bladzijde naast
een illustratie

Kort en bondig en
spannend.
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De voorbereiding stap 2: woorden uitkiezen uit de woordenlijsten om te gebruiken in
het boek
Er zijn zowel woorden uit de woordenlijst die we bij de deelvraag welke woorden passen bij
het woordenschatniveau in begin en eind groep 3 hebben gebruikt, als woorden uit andere
prentenboeken met het kerst thema. De woorden die hieronder staan zijn niet allemaal
gebruikt in het uiteindelijke boek, maar dienen meer als inspiratie.
Woorden uit woordenlijst
het dictee
de kantlijn
de opmerking
de schooltas
het verleden
dagenlang
de terugweg
linksaf
rechtsaf
daarnaast
allerleukst
pikdonker
schitterend
sneeuwwit
allergrootst
vuurrood
helaas
pardon
welterusten
het feestmaal
de gast
het geschenk
de stiefvader/-moeder
feestelijk
uitnodigen
bezoeken
opzoeken
het gezelschap
begroeten
danken
omhelzen
teleurstellen
er tegen kunnen
gek zijn op
iemand met rust laten

rekening houden met
de hoop
het humeur
het verdriet
de waarheid
de woede
vloeken
vernielen
ondankbaar
kinderachtig
het bestek
het dienblad
de frisdrank
de kippenpoot
de lucht (geur)
de oven
de rijst
het servet
de smaak
afkoelen
doorslikken
inschenken
verwarmen
propvol
met je handen eten
de ringvinger
kuchen
zweten
slaperig
de hik hebben
het prentenboek
het thema
binnenkort
morgenmiddag
de kerstvakantie

vrij hebben
tot en met
het gedeelte
de snee (brood)
stuk voor stuk
de datum
regelmatig
het is hoog tijd
sjouwen
vliegensvlug
aanbellen
thuis
het jaargetijde
stoken (vuur)
de goudvis
het voer
de parkiet
tam
zeldzaam
de duikbril
de beha / bh – beha’s / bh’s
de haarband
de ochtendjas
gesloten
gul
scheuren
verscheuren
gebroken
de fantasie
ongelooflijk
geloven
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Woorden uit andere prentenboeken
een paar
een, twee, drie,
vier, vijf
‘s avonds
de leunstoel
geeuwen
sneeuwen sneeuwt gesneeuwd
algauw
dwarrelend
de sneeuwvlokken
bedekken - bedekt
- bedekt
de droomsneeuw
twinkelen - twinkelt
- getwinkeld
de maan
de sterren
jas
laarzen
muts
handschoen
grissen - griste gegrist
haasten - haast gehaast
toekijken
uitpakken
vol verbazing
versieren
_______________
het kerstfeest
voorzichtig
de klokjes
het verfschort
aan de slag gaan
de kerststukjes
schitterend
het kerstverhaal
de verkleedkist
rood geruit
de theedoek
straks
het poppenbedje
kribbe
de vacht

loten
de versjes
het speellokaal
vanavond
vast en zeker
de juffrouw
lachend
prachtig
de CD
de paardenstaart
dolblij
het applaus
buichen
apetrots
urenlang
de zoektocht
de bewoonde
wereld
de winternacht
geboren worden
zich stoten
keihard
fluisteren
gauw
veilig
het koningskind
vriendelijk
de herder
vooraan
woedend
het cadeau
_______________
het pad
rinkelen - rinkelt gerinkeld
dennenbomen
de slee
de teugel
het rendier
droevig
het idee
de bessen
puntig
het gewei
het meertje
de eland
somber
verschuilen
de boomstam

opvrolijken
bezorgd
trouw
de helpers
kou vatten
wringen
verlegen
struikelen
neer ploffen
sterk
niezen
hoesten
extra
de stro
opgewonden
de huppelpas
de hoeven
schrapen
een ruk geven
teleurgesteld
het beest
tranen
_______________
de nacht
de wacht houden
plotseling
alsof
gelukkig
winden - wond gewonden
de boodschap
stil
de vrede (op
aarde)
op weg gaan
een tijdje
het luik
koud
de drie wijzen
de baard
de kroon
de kameel
te voorschijn halen
de vaas
de wierook
het mirre
het goud
bijzonder
de weg wijzen

zachtjes
_______________
de stad
de koning
donker
honger hebben
doodmoe
de overkant
knuffelen
strelen
warm ingepakt
daarvandaan
fel
nieuwsgierig
vrolijk
elk
pasgeboren
natuurlijk
_______________
kaastaart
bakken
de slingers
goudkleurig
de eikel
de hulst
zingend
hulststruik
glimmend
dansen van geluk
de snorharen
de emmer
de brug
vreemd
het wezen
gekke bekken
trekken
bibberig
overeind krabbelen
de pootafdrukken
volgen - volgt gevolgd
onzichtbaar
eindelijk
gigantisch
beven - beeft gebeefd
de voordeur
vreselijk
griezelig

de sneeuwmuis
de blijdschap
de muizenpootjes
de kerstsok
de muizenteentjes
_______________
de top
het kerstcadeautje
het evenwicht
met een knal
dichtgooien
houtblokken
kwalijk nemen
de toverslee
somber
de slagroom
zo gauw
zodra
opspringen
sleeën
tegelijkertijd
iets roods
te laat
de rit
de oplossing
gemakkelijk
kriskras
dichtbij
nauwelijks
een boog maken
het dal
de grot
de ingang
de drukte
de werkplaats
vannacht
de kerstkous
_______________
de winterdag
de wandeling
de middag
de sneeuwhopen
je oren spitsen
achterom
langzamer
knus
geheimzinnig
de hele middag
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De voorbereiding stap 3: het bedenken van de verhaallijn
Bladzijde 1 & 2:
- Pip zit in de klas
- Het is vrijdagmiddag en de kerstvakantie begint bijna
- Ze is haar verlanglijstje voor kerst aan het maken/tekenen
- Een van de wensen is papa, want papa is altijd weg voor werk
Bladzijde 3 & 4:
- Ze haast zich naar huis, want het is vakantie
- In het weekend is het kerst
- Pip fietst naar huis met grauw weer
Bladzijde 5 & 6:
- Terug thuis drinkt ze een kop chocomelk met mama
- Mama vraagt aan Pip wat ze wil eten met kerst
- Pip denkt met denkwolkjes aan 3 verschillende soorten lekker eten (friet, pizza,
pannenkoeken)
- Mama zegt dat Pip maar 1 gerecht kan kiezen en stelt voor om kippenpootjes met
friet te eten
Bladzijde 7 & 8:
- Pip en mama gaan samen koken
- Ze maken een groot feestmaal voor hun twee
Bladzijde 9 & 10:
- Maar als de kippenpootjes uit de oven moeten, verbrandt ze haar ringvinger
- Pip moet heel hard huilen
- Ze zegt dat het niet leuk is dat ze pijn heeft en wenst dat papa er is
Bladzijde 11 & 12:
- Mama zegt dat ze maar even naar buiten moet gaan om rustig te worden en haar
vinger te koelen in de witte sneeuw.
- Eenmaal buiten ziet Pip in de verte een man met een baard en een grote zak
- Kijk! roept Pip. Daar is de kerstman!
- Ze roept naar mama die binnen is.
Bladzijde 13 & 14:
- Dan kijkt ze nog een keer en ziet ze niemand meer
- Ze is weer verdrietig
- Mama troost haar en zegt dat ze dan maar lekker gaan eten
Bladzijde 15 & 16:
- Als ze net een hap wil nemen wordt er op het raam geklopt en ziet ze de kerstman
weer
- Mama ziet het nu ook
- Mama wenkt dat hij wel naar binnen mag komen
Bladzijde 17 & 18:
- Eenmaal binnen doet de kerstman zijn muts af en jas uit
- Maar nu ziet Pip dat het niet de kerstman is, maar haar vader!
Bladzijde 19 & 20:
- Ze is zo blij, haar wens is uitgekomen
- Samen pakken ze de cadeautjes uit die vader heeft meegebracht
- Een mooiere kerst kon niet volgens Pip
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De voorbereiding stap 4: het verhaal schrijven
(blz. 2) Pip zit in de klas. Ze denkt aan het weekend, want dan is het kerst.
Pip kijkt er al dagenlang naar uit.
‘S middags begint de kerstvakantie.
In de vakantie gaat Pip kerst vieren met haar moeder.
De papa van Pip kon er niet bij zijn door zijn werk in het buitenland,
dus dit jaar zijn ze met zijn tweeën.
Pip zet nummers voor de kantlijn en daarnaast maakt ze een verlanglijstje.
Ze wil een nieuwe balpen, een goudvis én een nieuwe schooltas,
maar haar grootste wens is dat haar papa er bij is met kerst.
(blz. 4) Dan gaat de bel.
“Fijne vakantie!” zegt de Juffrouw. Pip haast zich naar haar fiets.
Ze fietst zo snel mogelijk naar huis, maar het weer is grauw.
Gelukkig zit mama al te wachten met een warme kop chocolademelk.
“Hoera, het is vakantie!” denkt Pip.
(blz. 6) Pip en mama zitten samen op de bank.
Dan vraagt mama: “Wat wil jij eten met kerst, Pip?”
Pip had al gehoopt dat mama dat aan haar zou vragen. Ze wist het allang.
“Patatjes natuurlijk!” zegt Pip. “Of pizza, of pannenkoeken of poffertjes.”
“Ja dat is allemaal heel lekker,” zegt mama, “maar je moet er toch echt eentje kiezen.”
"Wat dacht je van patat met kippenpootjes?” zegt mama. Dat lustte Pip wel.
(blz. 8) Mama bereidt het eten en Pip dekt de tafel. Ze versiert het met mooie kaarsen en
lichtjes.
Dan zijn de kippenpootjes klaar en haalt mama ze uit de oven.
(blz. 10) Plotseling ziet Pip iets bewegen buiten. Ze wil opstaan, maar ze let niet op. “Auw!”
roept Pip. En ze begint heel hard te huilen. Ze heeft haar ringvinger verbrand aan de hete
schaal. Mama troost haar en geeft een kus op haar zere vinger. “Ga maar even naar buiten,
Pip.” zegt mama. “Dan kun je je vinger koelen in de sneeuw.”
(blz. 12) Dat vond Pip een goed idee. Ze doet haar sjaal om en haar muts op,
en gaat dan naar buiten. Eenmaal buiten steekt ze haar vinger in de koude sneeuw.
Dan ziet ze weer iets bewegen. Ze kijkt nog even goed en ziet… de kerstman!
“Mama, kom eens kijken!” roept Pip, “de kerstman is er!”
(blz. 14) Ze draait zich om, om te kijken of mama er al is.
Dan kijkt ze nog eens naar de kerstman, maar nu is hij weg!
Pip loopt verdrietig naar binnen. Ze kruipt bij mama op schoot.
“Was papa maar hier om ons te helpen.” zei Pip verdrietig.
Mama stelt voor om te gaan eten, want anders wordt het koud.
(blz. 16) Zodra Pip een hap wil nemen, wordt er op het raam geklopt.
Het is de kerstman met een grote zak cadeautjes! Mama ziet het nu ook.
Ze nodigt hem uit om naar binnen te komen.
Pip is meteen enthousiast en vraagt of hij een cadeautje voor haar heeft.
Hij zegt: “Jazeker lieve Pip, en zelfs een heleboel.”
Pip kijkt hem raar aan, ze herkent de stem ergens van.
De kerstman doet zijn jas uit en zet zijn muts af.
Nu ziet Pip het goed. Het is niet de kerstman! Het is haar vader!
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(blz. 18) Hij geeft haar een dikke knuffel. Pip is blij dat haar wens is uitgekomen. Samen
pakken ze de cadeautjes uit die haar vader heeft meegebracht. Hij roept: “Vrolijk kerstfeest
allemaal!” Dit is de mooiste kerst ooit! En die zere vinger … die is ze allang vergeten.
Het verhaal is bedacht en geschreven door Mara Nulkes.
De voorbereiding stap 5: illustraties maken
Femke Uijtewaal heeft de illustraties gemaakt. Via Pinterest heeft ze inspiratie op gedaan en
vervolgens zijn de illustraties getekend op de IPad. Op die manier konden de illustraties
makkelijk in een document worden gezet voor het drukken van het boek.
De voorbereiding stap 6: een drukkerij vinden die ons boek wil drukken
Van Rooijen Grafisch in Vleuten heeft voor ons ons boek gedrukt. De boeken kosten €27,50
per stuk, bestaan uit 24 pagina’s in full color met een zachte voorkant. Het formaat van de
boeken is 20 x 15 cm.

Het prentenboek aan de buitenkant

Een kleine impressie van de binnenkant

Alle stappen die te maken hebben met het tot stand komen van ons boek zijn nu helemaal
klaar, maar voordat het onderzoek kan plaatsvinden moeten er nog twee dingen gebeuren.
Voor beide methodes moeten er nog een paar andere dingen worden voorbereid.
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Voorbereiden methode A en methode B
Voor methode A hebben we poppetjes nodig. Deze poppetjes komen van de Wibra en
hebben wij vervolgens zelf geverfd. We hebben Pip, de moeder van Pip, de vader van Pip
en de kerstman gemaakt. Verder hebben wij hier en daar nog wat andere attributen
verzameld die we ook konden gebruiken, zoals kerstlichtjes, kersthuisjes en papieren
kerstboompjes.

Voorbereiden methode A
Voor methode B hebben we woordkaartjes en de illustraties uit het boek nodig. Om er voor
te zorgen dat de kaartjes en illustraties na het eerste groepje niet al kapot waren, hebben wij
die gelamineerd, zodat ze langer meegaan. De gebruikte kaartjes en illustraties zijn in de
bijlage toegevoegd.

Voorbereiden methode B
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Resultaten praktisch onderzoek
Om te kijken welke methode het beste werkt hebben wij, zowel vooraf als achteraf, dezelfde
0-meting gedaan. We hebben de kinderen een woordenschattoets laten maken, waarbij ze
tien woorden die in ons boek en tijdens de methode voorkomen aan een plaatje moesten
koppelen. Op die manier kunnen wij zien of de kinderen iets van de methode hebben
opgestoken. Hieronder volgen de resultaten. De afgenomen woordenschattoets is
bijgevoegd in de bijlage. In verband met de privacy regels hebben we de kinderen allemaal
een nummer gegeven in plaats van een naam.

Resultaten methode A
Nummer

Geslacht

Aantal goed 1e
ronde

Aantal goed 2e
ronde

1

jongen

9/10

10/10

2

jongen

1/10

10/10

3

jongen

10/10

10/10

4

meisje

10/10

10/10

5

meisje

10/10

10/10

6

meisje

7/10

10/10

7

jongen

10/10

10/10

8

meisje

8/10

10/10

9

jongen

8/10

9/10

10

jongen

6/10

10/10

11

jongen

10/10

10/10

12

jongen

9/10

10/10

13

jongen

8/10

10/10

14

jongen

8/10

7/10

15

jongen

7/10

10/10

29 fouten

4 fout

15 kinderen

20

Absolute resultaten methode A
Woord

Frequentie aantal leerlingen
met fout toetsmoment 1

Frequentie aantal leerlingen
met fout toetsmoment 1

Koelen

4

1

Feestmaal

3

0

Kerstvakantie

6

1

Buitenland

3

0

Kerstfeest

6

1

Enthousiast

1

0

Versieren

1

0

Heleboel

1

0

Verdrietig

2

0

Kippenpootjes

2

1

Hieronder hebben we de gegevens “aantal goed” relatief weergegeven. We hebben er voor
gekozen om relatieve getallen te gebruiken, zodat we tijdens de eindconclusie de twee
methodes met elkaar mogen en kunnen vergelijken.
Relatieve resultaten methode A
Woord

1e ronde
goed

2e ronde
goed

Procentuele verandering

Koelen

73%

93%

(14-11)/11x100% = +27,3%

Feestmaal

80%

100%

(15-12)/12x100% = +25,0%

Kerstvakantie

60%

93%

(14-9)/9x100% = +55,6%

Buitenland

80%

100%

(15-12)/12x100% = +25,0%

Kerstfeest

60%

93%

(14-9)/9x100% = +55,6%

Enthousiast

93%

100%

(15-14)/14x100% =+7,1%

Versieren

93%

100%

(15-14)/14x100% = +7,1%

Heleboel

93%

100%

(15-14)/14x100% = +7,1%

Verdrietig

87%

100%

(15-13)/13x100% = +15,4%

Kippenpootjes

87%

93%

(14-13)/13x100% = +7,7%
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In de grafiek hierboven zijn de relatieve resultaten grafisch weergegeven. Hierbij is 1.00
100%, 0.75 75% enzovoort. De gele lijn is de procentuele verandering per woord. In de tabel
hieronder hebben we de procentuele verandering per kind weergegeven. Van deze
veranderingen hebben wij het gemiddelde genomen. Wij hebben dit gedaan, zodat we in de
conclusie de twee gemiddelden van methode A en methode B met elkaar kunnen vergelijken
en zo kunnen zien welke methode relatief de grootste groei heeft.
Nummer en geslacht

Procentuele verandering

1, jongen

+11,1%

2, jongen

+90,0%

3, jongen

0%

4, meisje

0%

5, meisje

0%

6, meisje

+42,9%

7, jongen

0%

8, meisje

+25,0%

9, jongen

+12,5%

10, jongen

+66,7%

11, jongen

0%

12, jongen

+11,1%

13, jongen

+25,0%

14, jongen

-12,5%

15, jongen

+42,9%

15 kinderen

Gemiddelde: +21,0%
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Resultaten methode B
De resultaten van methode B hebben we hieronder op dezelfde manier verwerkt als de
resultaten van methode A.
Nummer

Geslacht

Aantal goed 1e
ronde

Aantal goed 2e
ronde

16

meisje

7/10

10/10

17

jongen

10/10

10/10

18

meisje

10 /10

10/10

19

meisje

9/10

10/10

20

jongen

9 /10

10/10

21

jongen

7/10

10/10

22

meisje

9 /10

10/10

23

meisje

9/10

10/10

24

jongen

8/10

10/10

25

jongen

9/10

10 /10

26

jongen

6/10

7/10

27

jongen

8/10

7/10

28

jongen

8/10

10/10

29

jongen

8/10

10/10

23 fouten

6 fouten

14 kinderen
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Absolute resultaten methode B
Woord

Frequentie aantal leerlingen
met fout toetsmoment 1

Frequentie aantal leerlingen
met fout toetsmoment 2

Koelen

3

0

Feestmaal

0

0

Kerstvakantie

7

1

Buitenland

3

1

Kerstfeest

6

2

Enthousiast

3

1

Versieren

0

0

Heleboel

0

0

Verdrietig

0

0

Kippenpootjes

1

0

Hieronder hebben we de gegevens “aantal goed” relatief weergegeven. We hebben er voor
gekozen om relatieve getallen te gebruiken, zodat we tijdens de eindconclusie de twee
methodes met elkaar mogen en kunnen vergelijken.
Relatieve resultaten methode B
Woord
Koelen

1e ronde
goed

2e ronde
goed

Procentuele verandering

79%

100%

(14-11)/11x100% = +27,3%

100%

100%

(14-14)/14x100% = +0%

Kerstvakantie

50%

93%

(13-7)/7x100% = +85,7%

Buitenland

79%

93%

(13-10)/10x100% = +30%

Kerstfeest

57%

86%

(12-8)/8x100% = +50%

Enthousiast

79%

93%

(13-11)/11100% =+18,2%

Versieren

100%

100%

(14-14)/14x100% =+0%

Heleboel

100%

100%

(14-14)/14x100% =+0%

Verdrietig

100%

100%

(14-14)/14x100% =+0%

93%

100%

(13-12)/12x100% = +7,7%

Feestmaal

Kippenpootjes
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In de grafiek hierboven zijn de relatieve resultaten grafisch weergegeven. Hierbij is 1.00
100%, 0.75 75% enzovoort. De gele lijn is de procentuele verandering per woord. In de tabel
hieronder hebben we de procentuele verandering per kind weergegeven. Van deze
veranderingen hebben wij het gemiddelde genomen. Wij hebben dit gedaan, zodat we in de
conclusie de twee gemiddelden van methode A en methode B met elkaar kunnen vergelijken
en zo kunnen zien welke methode relatief de grootste groei heeft.
Nummer en geslacht

Procentuele verandering

16, meisje

+42,9%

17, jongen

0%

18, meisje

0%

19, meisje

+11,1%

20, jongen

+11,1%

21, jongen

+42,9%

22, meisje

+11,1%

23, meisje

+11,1%

24, jongen

+25,0%

25, jongen

+11,1%

26, jongen

+33,3%

27, jongen

-12,5%

28, jongen

+25,0%

29, jongen

+25,0%

14 kinderen

Gemiddeld: +16,1%
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Conclusie deelvraag ‘welke methode geeft relatief de grootste groei?’
Methode A conclusie
- De meeste kinderen hadden bij het eerste toetsmoment 0 tot 2 woorden fout.
- Op twee kinderen na, hadden alle kinderen die fouten hadden gemaakt bij het eerste
toetsmoment, de antwoorden van toetsmoment 2 wel goed.
- De meeste kinderen hebben de toets, nadat wij de opdracht die bij methode A hoort
met ze hebben uitgevoerd, beter gemaakt.
In de tabel absolute resultaten methode A is te zien dat de woorden koelen, kerstfeest en
kerstvakantie woorden zijn die tijdens het eerste toetsmoment het vaakst fout zijn
gekoppeld. Koelen is vier keer fout gedaan en kerstvakantie en kerstfeest beide zes keer.
Deze drie woorden hebben we tijdens de methode uitgebreid besproken met de kinderen.
Uit dezelfde tabel als hierboven benoemd kunnen we concluderen dat tijdens het tweede
toetsmoment de toets een stuk beter is gemaakt dan tijdens het eerste toetsmoment. De
woorden die tijdens het eerste moment het vaakst fout gekoppeld waren: koelen, kerstfeest
en kerstvakantie, zijn nu minder vaak fout gekoppeld. Alle drie de woorden zijn nog maar
door één keer fout gekoppeld (dit betekent overigens niet dat één kind al deze fouten heeft
gemaakt, er is hier gekeken per woord en niet per kind). De methode heeft dus wel werkelijk
invloed gehad op het feit of dat de kinderen de woorden kennen ja of nee. We kunnen dus
hieruit al concluderen dat de woordenschat van de kinderen wel degelijk is gegroeid door
middel van methode A.
Methode B conclusie
- De meeste kinderen hadden bij het eerste toetsmoment 1 of 2 woorden fout.
- Op twee kinderen na, hadden alle kinderen die fouten hadden gemaakt bij het eerste
toetsmoment, de antwoorden van toetsmoment 2 wel goed.
- De meeste kinderen hebben de toets, nadat wij de opdracht die bij methode B hoort
met ze hebben uitgevoerd, beter gemaakt.
De woorden kerstvakantie en kerstfeest zijn tijdens het eerste toetsmoment het vaakst fout
beantwoord. In de tabel absolute resultaten methode B  is te zien dat tijdens het tweede
toetsmoment deze twee woorden een stuk minder vaak fout beantwoord zijn. Deze twee
woorden zijn duidelijk tijdens het uitvoeren van de methode naar voren gekomen. Zoals in
de tabel hierboven te zien is, is de toets tijdens het tweede toetsmoment beter gemaakt dan
tijdens het eerste toetsmoment. Het woord kerstvakantie is tijdens het tweede toetsmoment
nog maar één keer fout gekoppeld. Het woord kerstfeest is tijdens het tweede toetsmoment
nog maar twee keer fout gedaan. Bij één woord, feestmaal, is dit niet het geval. Deze
waarneming is verwaarloosbaar, omdat het er maar eentje is ten opzichte van een hele hoop
waarnemingen. Bovendien mag je ervan uitgaan dat een kind, als het kind het woord bij
toetsmoment 1 al wist, het woord bij toetsmoment 2 ook weet. In dit geval zal het gelegen
hebben aan andere factoren buiten kennis. Ook uit deze resultaten kunnen we al
concluderen dat methode B ook voor groei in woordenschat heeft gezorgd.
Algemene conclusie
Bij beide methodes kun je zien dat er een stijging zit in de kennis van het kind op het gebied
van woordenschat. Bij methode A is de procentuele verandering gemiddeld 21%. Bij
methode B is de procentuele verandering gemiddeld 16,1%. De methode met de grootste
groei is dus methode A.
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Eindconclusie
Onze hoofdvraag luidt als volgt: Hoe kun je het beste de woordenschat van kinderen uit
groep 3 vergroten?. O
 m deze hoofdvraag te beantwoorden is de laatste deelvraag, het
praktische onderzoek, het belangrijkste. Voor dit praktische onderzoek waren de andere
deelvragen heel belangrijk, omdat we door middel van de antwoorden op die deelvragen
goed in kaart konden brengen wat we bij ons praktisch onderzoek nodig hadden en hoe we
dat onderzoek uit konden voeren.
Uit de deelvragen in ons theoretisch kader kunnen we concluderen dat er niet per se een
goede omschrijving is voor het woord woordenschat. Woordenschat staat niet op zichzelf.
Om een goede woordenschat te krijgen moet je kennis hebben van vier verschillende
elementen: definitie, algemene kennis, relaties met andere woorden en eigen ervaring bij
een woord. Deze vier elementen zijn het belangrijkst om een woord te begrijpen en dus om
een goede woordenschat te beheersen.
Voordat de kinderen in groep 3 komen kennen ze ruim 4500 woorden. In groep 3 wordt deze
woordenschat flink vergroot. De woorden die de kinderen kennen bestaan uit algemene
woorden, specifieke woorden en basiswoorden. Uit de analyse van de WAK-lijst bleek dat
kinderen werkwoorden kennen en die ook al kunnen vervoegen. Ook kennen de kinderen
kenmerken van kleuren en verschillende synoniemen van woorden.
Dan de verschillen tussen de twee gekozen methodes. Beide methodes hebben verschillen
en overeenkomsten. Het grootste verschil is dat methode A vooral de nadruk legt op de
creativiteit en de voorstelling van het kind. Methode B legt vooral de nadruk op het
verbanden leggen.
Om woordenschat te meten kun je het beste gebruik maken van schriftelijke toetsing. Je
moet wel kijken of je een afhankelijke of een onafhankelijke toets afneemt. Voor ons
onderzoek hebben we gekozen voor een afhankelijke toets.
Dan het praktische onderzoek, het antwoord op de laatste deelvraag. Uit ons praktische
onderzoek is gebleken dat methode A, de verteltafel relatief de grootste groei geeft. Bij
methode A is de gemiddelde procentuele verandering per kind 21%. Bij methode B was dit
16,1%. Methode A geeft dus de grootste groei. We kunnen hiermee ook de hoofdvraag
beantwoorden. Methode A geeft relatief de grootste groei en is daarom de beste manier om
de woordenschat van kinderen uit groep 3 te vergroten. Dit wil niet zeggen dat methode B
niet goed is. Methode B had namelijk ook een positieve verandering, alleen deze was
minder dan bij methode A. De verteltafel is in groep 3 het meest effectief.
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Discussie
Er zijn twee dingen waarvan wij vinden dat die nog beter hadden gekund.
Allereerst het beter voorbereiden van methode A. Bij methode A hebben wij gebruik
gemaakt van de verteltafel. Aan de hand van poppetjes en allerlei andere attributen moeten
de kinderen het verhaal navertellen. We hadden wel wat attributen verzameld, maar om het
verhaal nog beter na te kunnen vertellen hadden we meer attributen kunnen
gebruiken/maken. Hierbij kun je denken aan een fiets, een tafel en een bank. Dit hadden wij
allemaal niet. De kinderen gaven het zelf ook aan. Ze zeiden dan bijvoorbeeld: “Oh, er is
helemaal geen fiets waar Pip op kan fietsen.” Dit zijn van die kleine dingen die het
navertellen toch iets duidelijker en leuker maken.
Om een nog beter onderzoeksresultaat te behalen zou je de kinderen nog kunnen splitsen
op niveau. Dit hebben wij niet gedaan. Op het moment dat je de kinderen allemaal gaat
splitsen op niveau moet je met alle kinderen het onderzoek één op één uitvoeren. Dit duurt
heel lang. Omdat wij de tijd daar niet voor hadden, hebben wij ervoor gekozen om het
onderzoek uit te voeren met tweetallen. Hier kwam ook al een prima resultaat uit, maar om
een nog beter en betrouwbaarder resultaat te krijgen kun je de kinderen beter splitsen.
Dan hebben wij ook nog een suggestie voor een eventueel vervolgonderzoek. Je zou dit
onderzoek nog een keer kunnen doen in een andere groep 3 en dan na een periode van
ongeveer 2 weken (in dit geval de kerstvakantie) de kinderen nog een keer de
woordenschattoets laten maken. Ze maken dezelfde toets dan dus drie keer. Dan kun je
zien of ze nog iets van die woorden hebben onthouden. Wij hebben dit niet gedaan, omdat
na de kerstvakantie de scholen in Nederland waren gesloten door corona. Door na een wat
langere periode (twee weken) nog een keer te kijken hoe de toets is gemaakt, kun je
misschien een nog duidelijkere conclusie stellen.
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Taakverdeling en evaluatie
De taakverdeling
De taakverdeling was bij ons redelijk 50/50. Mara heeft de deelvragen ‘hoe meet je het
woordenschatniveau van een kind in groep 3?’ en ‘wat is het verschil tussen methode A en
methode B?’ beantwoord. Femke heeft de deelvragen ‘wat is woordenschat?’ en ‘welke
woorden passen er bij het woordenschatniveau van een kind in groep 3?’ beantwoord.
Beiden hebben we dus twee theoretische deelvragen beantwoordt en het praktische
onderzoek hebben we samen uitgevoerd. We werkten vaak zelfstandig van elkaar en waar
nodig hielpen we elkaar. We hebben regelmatig zowel via videobellen als in real life met
elkaar overlegd. Dit overleg bestond meestal uit dingen waar we dan zelf bij vastliepen en
waarbij we even hulp van elkaar nodig hadden. De taken waren dus goed en duidelijk
verdeeld.
Evaluatie Mara Nulkes
Ten eerste wil ik even zeggen wat een enorm leuk project dit was! Toen we vorig jaar de
eerste gesprekken over het pws hadden opgepikt, wisten wij het al zeker; wij gaan het pws
samen doen over het onderwijs. Femke en ik gaan beide naar de PABO, dus onze keuze
was snel gemaakt. Gedurende het hele proces van het pws liepen we eigenlijk altijd al voor
op andere leerlingen. De reden hiervoor is dat we het onderwerp zo leuk vinden. Onze
samenwerking ging ook super goed vergeleken met andere projecten. In eerdere projecten
was de communicatie en samenwerking wat minder, wat leidde tot een mindere sfeer. Nu
was dat helemaal niet het geval. We lieten elkaar elkaars gang gaan en kozen ons eigen
moment om eraan te werken, met een overleg op zijn tijd. Zodra we eraan gingen zitten,
gingen we hard. Vooral het praktische onderzoek was enorm leuk, omdat we het geluk
hadden dat we nog 2 dagen vóór de lockdown naar de basisschool mochten. Ook bij het
maken van het boek en het voorbereiden van het praktische onderzoek hadden we een
enorm plezier. Ik denk dat ik geleerd heb dat, hoe hard je ook je best doet, je alleen het
beste uit jezelf haalt als je iets doet wat je leuk vind. Dat was zeker te merken bij dit
onderzoek. Ook was onze begeleider, mevrouw Van Geest, super fijn om mee te werken. Ze
dacht goed mee en liet ons, zonder al te veel weg te geven, zelf tot een oplossing van onze
problemen komen. Vooral aan het begin van het project hadden we nog moeite om een
concreet plan te bedenken, maar door haar hulp zijn we eruit gekomen.
Evaluatie Femke Uijtewaal
Ik vond dit profielwerkstuk onwijs leuk en leerzaam om te maken. Het onderwerp sprak me
erg aan. Het leukste aan het profielwerkstuk vond ik toch wel het praktische deel ervan. Niet
alleen het uitvoeren van het onderzoek, maar ook de voorbereiding. Ik vind het namelijk
altijd leuk om creatief bezig te zijn en dit kon ook tijdens ons profielwerkstuk. We hebben ons
eigen prentenboek gemaakt en daarbij twee bijpassende woordenschatmethodes. Beide
methodes hadden een creatief aspect in de voorbereiding, wat ik super leuk vond. En dan
natuurlijk het onderzoek uitvoeren op de basisschool zelf. Ook dit was weer super leuk. De
kinderen deden allemaal leuk mee en het feit dat ze er ook nog eens iets van geleerd
hebben ben ik ook heel blij mee. Dat geeft dan toch een soort van bevestiging dat de
methodes echt werken.
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Dan de samenwerking. Ik vond de samenwerking goed gaan. In het verleden heb ik wel
eens vaker een werkstuk met Mara gemaakt en die samenwerking ging niet altijd
fantastisch. Ik moet zeggen dat ik dat nu helemaal niet het geval vond. Dit komt mede
doordat we nu een werkstuk moesten maken over iets wat we allebei echt leuk en
interessant vinden, dat helpt ook mee. Als we hulp nodig hadden van elkaar, dan appten we
of belden we en meestal was het probleem dan opgelost. Ik sluit mijzelf aan bij Mara als het
aankomt op wat ik allemaal geleerd heb van dit profielwerkstuk. Naast het feit dat het
natuurlijk ook leuk en interessant is dat we een aantal dingen over woordenschat geleerd
hebben, dat we ook hebben geleerd dat je als je iets doet wat je leuk vindt, dat je dan het
beste in jezelf naar boven haalt. Ik had dat persoonlijk niet beter kunnen verwoorden. Als
laatste nog iets over de begeleider. Ik vond mevrouw Van Geest een fijne begeleider. Zeker
in het begin heeft ze ons goed op weg gelopen. In het begin liepen we een beetje vast met
het bedenken van de onderzoeksvraag en de deelvragen. Zij heeft ons toen geholpen en
zijn we er met zijn allen uitgekomen over wat onze vragen werden. Als we een vraag
hadden, dan stuurden wij een mailtje en die werd altijd snel beantwoord. Al met al vond ik
het een leuk en interessant profielwerkstuk. Ik heb veel dingen geleerd en vind dat wij een
mooi werkstuk hebben neergezet.

32

Bijlage
In deze bijlage vindt u de volgende bestanden:
- De woordenschattoets
- De WAK-lijst
- De tabellen van de resultaten van de woordenschattoets per kind
- De gebruikte woordkaartjes en afbeeldingen
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De woordenschattoets
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De WAK lijst
De Woordenlijst Amsterdamse Kinderen
School
de afbeelding
het alfabet
de basisschool
de conciërge
het dictee
de figuur (afbeelding)
het gedicht
de gymnastiek
de herfstvakantie
het hoofdrekenen
het huiswerk
de informatie
de inkt
de kantlijn
de kerstvakantie
de keuze
de klasgenoot
het klaslokaal
de leerkracht
de leerling
de leeshoek
de leraar – lerares
de letterdoos
de/het liniaal
de middagpauze
de ochtendpauze
het onderwerp
het onderwijs
de onderwijzer – onderwijzeres
de opmerking
de ouderavond
de pagina
het prentenboek
het rapport
het rekenboek
overgaan – ging over – overgegaan (klas)
verbeteren – verbeterde – verbeterd
open (oningevuld)
een lijn trekken
een streep trekken
nieuw in de klas
uit het hoofd leren
vrij hebben

de rekenmachine
het rekenschrift
de rekentaak
het rekenwerk
het rijmpje
het ruitjespapier
de schooldag
de schoolfotograaf – schoolfotografe
het schoolgebouw
de schooltas
de schooltijd
de schrijver – schrijfster
het speelkwartier
de sportdag
de stippellijn
het stripverhaal
de taak
het taalschrift
de taaltaak
de tekenles
het tekenpapier
de test
het thema
het themawoord
de tip
de toets
de uitkomst
de viltstift
de voorjaarsvakantie
het werkboek
het woordenboek
de zomervakantie
aankruisen – kruiste aan – aangekruist
doorlezen – las door – doorgelezen
doorstrepen – streepte door – doorgestreept
halen – haalde – gehaald (slagen)
inleveren – leverde in – ingeleverd
lesgeven – gaf les – lesgegeven
onderstrepen – onderstreepte – onderstreept
oplezen – las op – opgelezen
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Lastige woorden
compleet
daarover
hierbij
hierover
hieruit

tot en met
waarover
zelfde
zogenaamd

Hoeveelheid, meten en wegen
het gedeelte
het geheel
een handvol
de korrel
het pak
de plak
de portie
de schep
de snee (brood)
het stuk
de temperatuur
het tiental

het totaal
de tros (druiven)
het tweetal
aftrekken – trok af – afgetrokken
optellen – telde op – opgeteld
evenveel
min
plus
stuk voor stuk
van alles en nog wat

Tijd
de datum
het heden
het jaartal
de toekomst
het verleden
eindigen – eindigde – geëindigd
starten – startte – gestart
binnenkort
direct
dagenlang
eergisteren
gisteren / gister
gistermiddag
hoelang
jarenlang
maandenlang

morgen
morgenmiddag
overmorgen
regelmatig
tegelijkertijd
urenlang
voortaan
weleens
wekenlang
zojuist
binnen de tijd
de tijd is om
het is hoog tijd
nu en dan
van tevoren
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Richting
de heenweg
de linkerkant
de plattegrond
de rechterkant
de terugweg
keren – keerde – gekeerd
achterin
achterop
daarachter
daarboven
daarnaast
daaronder
erboven
erheen

ernaast
ertussen
hierboven
hierheen
hierin
hieronder
linksaf
ondersteboven
rechtsaf
tegenover
voorin
voorop
iemand tegemoet lopen
op zijn kop

Wat vinden we ervan?
allergrootst
allerleukst
allerliefst
allermooist
dicht (nauw)
donkergrijs
doorzichtig
fel
fijn (gemalen)
gespikkeld
gestreept
gevlekt
grasgroen
heel
keihard
kleurig
knalgeel
knap
middelste

nauw
onmogelijk
onzichtbaar
perfect
piepklein
pikdonker
pikzwart
schitterend
serieus
simpel
sneeuwwit
tegenovergesteld
totaal
uitstekend
voldoende (genoeg)
volop
vuurrood
zeer
zwaar (hevig)

Figuurlijk taalgebruik
beterschap
dat komt goed uit
geen sprake van
gezondheid
helaas
nietwaar

pardon
succes
vaarwel
wat een gedoe
welterusten
wie weet
ziezo
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Familie en vrienden
de babysitter
de begrafenis
de bezoeker
de bruidegom – bruid
de bruiloft
de echtgenoot – echtgenote
het familielid – familieleden
het feestmaal
de gast
het geschenk
de jongeman – jongedame

het maatje
de oppas
de scheiding
de stiefvader – stiefmoeder
de viering
bezoeken – bezocht – bezocht
opzoeken – zocht op – opgezocht (bezoeken)
scheiden – scheidde – gescheiden (huwelijk)
uitnodigen – nodigde uit – uitgenodigd
feestelijk

Omgang
het compliment
de dank
het gezelschap
de groet
het pak slaag
de vriendschap
aangeven – gaf aan – aangegeven
aanraken – raakte aan – aangeraakt
aanstoten – stootte aan – aangestoten
begroeten – begroette – begroet
bespreken – besprak – besproken
danken – dankte – gedankt
dwingen – dwong – gedwongen
groeten – groette – gegroet
kennismaken – maakte kennis – kennisgemaakt
lenen aan – leende – geleend
nemen – nam – genomen
omhelzen – omhelsde – omhelsd
overleggen – overlegde – overlegd
samenwerken – werkte samen – samengewerkt
steunen – steunde – gesteund

strelen – streelde – gestreeld
teleurstellen – stelde teleur – teleurgesteld
toegeven – gaf toe – toegegeven
voordringen – drong voor – voorgedrongen
weggeven – gaf weg – weggeven
wegsturen – stuurde weg – weggestuurd
weigeren – weigerde – geweigerd
er tegen kunnen
gek zijn op
het wel/niet eens zijn met
iemand met rust laten
iemand niet kunnen uitstaan
iemand succes wensen
iemand vastpakken
in de weg staan
(n)iets hebben aan
(n)iets mee te maken hebben
rekening houden met
zich ergens aan houden
zijn vuist ballen

Gedrag en gevoelens
het gedrag
de gewoonte
de herinnering
de hoop
het humeur
de jaloezie
de leugen
de liefde
het medelijden
de nood

akelig
braaf
dankbaar
dolgelukkig
doodsbang
driftig
enthousiast
gerust
intelligent
jaloers
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de spijt
het verdriet
de vergissing
het vertrouwen
de waarheid
de waarschuwing
de wil
de woede
de zorg
dromen – droomde – gedroomd (wensen)
haten – haatte – gehaat
jokken – jokte – gejokt
klieren – klierde – geklierd
menen – meende – gemeend
opluchten – luchtte op – opgelucht
tegenvallen – viel tegen – tegengevallen
twijfelen – twijfelde – getwijfeld
uitschelden – schold uit – uitgescholden
verbazen – verbaasde – verbaasd
vernielen – vernielde – vernield

kinderachtig
vloeken – vloekte – gevloekt
zich aanstellen – stelde aan – aangesteld
zich verheugen op – verheugde – verheugd
koppig
ondankbaar
ondeugend
razend
stomverbaasd
teleurgesteld
triest
zoet (braaf)
zwaar
zwak
het naar je zin hebben
kattenkwaad uithalen
moed houden
tekeer gaan
zich (n)iets aantrekken van

Eten en drinken
het aanrecht
het afval
de andijvie
het appelsap
de bakkerij
de bende (rommel)
het bestek
de bloemkool
de chips
de chocomel
het deeg
het dienblad
het drinkwater
de drinkyoghurt
de eetstokjes
de erwt
de frisdrank
de geur
de ham
de ijskast
de ketel
de kippenpoot
de komkommer
de kool
het kruid
de kwark
de lucht (geur)
de magnetron

de spinazie
de stank
de stroop
het vet
de vitamine
het vuilnis
de vuilnisbak
de vuilnisbelt
de vuilnisman
de waterkoker
de wijn
afkoelen – koelde af – afgekoeld
bederven – bedierf – bedorven
doorslikken – slikte door – doorgeslikt
drinken – dronk – gedronken
eten – at – gegeten
inschenken – schonk in – ingeschonken
inslikken – slikte in – ingeslikt
koffiezetten – zette koffie – koffie gezet
malen – maalde – gemaald
ontbijten – ontbeet – ontbeten
opscheppen – schepte op – opgeschept
opslokken – slokte op – opgeslokt
pellen – pelde – gepeld
persen – perste – geperst
schenken – schonk – geschonken
schillen – schilde – geschild
slikken – slikte – geslikt
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de maïs
de meloen
de moes
de oven
de peper
de pit
de rijst
de room
het servet
de smaak
het spek

smeren – smeerde – gesmeerd
smikkelen – smikkelde – gesmikkeld
thee zetten – zette thee – theegezet
verslikken – verslikte – verslikt
verwarmen – verwarmde – verwarmd
volproppen – propte vol – volgepropt
vreten – vrat – gevreten
propvol
rauw
met je handen eten
met mes en vork eten

Lichaam en gezondheid
het achterhoofd
het achterwerk
de bips
de blauwe plek
de blinde
de boer (lucht uit de maag)
de dode
de dood
het eczeem
de enkel
de föhn
de gewonde
de gezondheid
het gips
de griep
de groei
de hersenen – hersens
de huisarts
de jeuk
de kriebel
de leeftijd
de linkerhand
de linkervoet
de luier
de luis
het medicijn
de middel (taille)
de middelvinger
de pols
de rechterhand
de rechtervoet
de rib
de rimpel
de ringvinger
het scheerapparaat
het scheermes

de spierbal
de spuit
het spuug
de tong
de uitslag (huid)
de verkoudheid
de verpleger – verpleegster
het verstand
het voorhoofd
de wachtkamer
het washandje
de wenkbrauw
de wijsvinger
de zalf
de zieke
de zij
het zweet
afvallen – viel af – afgevallen
beven – beefde – gebeefd
bezeren – bezeerde – bezeerd
bloeden – bloedde – gebloed
blozen – bloosde – gebloosd
boeren – boerde – geboerd
borstelen – borstelde – geborsteld
fronsen – fronste – gefronst
genezen – genas – genezen
knipperen – knipperde – geknipperd
kreunen – kreunde – gekreund
kuchen – kuchte – gekucht
opgroeien – groeide op – opgegroeid
opknappen – knapte op – opgeknapt
scheren – schoor – geschoren
spugen – spuugde – gespuugd
zweten – zweette – gezweet
bewusteloos
gewond
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het skelet
het slijm
de snee
het snot
de speen
de spier

pijnlijk
slaperig
stokstijf
zwak (lichamelijk)
de hik hebben

Bewegen, sport en spel
de acrobaat – acrobate
de bingo
het buurthuis
het clubhuis
de dobbelsteen
het doel
het doolhof
de dreun
het elftal
het ganzenbord
de hobby
de hoepel
het karate
het kunstje
het kwartetspel
de pas (stap)
de pion
de rolschaats
de ronde (wedstrijd)
de ruiter
de salto
de scheidsrechter
de schop (trap)
de skeelers
de snelheid
het speelbord
het speelveld
de speler
de spelregel
de sportclub
het sportveld
de stomp
de stoot
het team
de tegenstander
de trainer
de trap (schop)
de truc
het turnen
het voetbal
de voetbalclub
de voetballer

de voetbalwedstrijd
de zweep
afzetten – zette af – afgezet
beklimmen – beklom – beklommen
bukken – bukte – gebukt
indelen – deelde in – ingedeeld
knielen – knielde – geknield
meelopen – liep mee – meegelopen
mikken – mikte – gemikt
opgeven – gaf op – opgegeven
opspringen – sprong op – opgesprongen
opvangen – ving op – opgevangen
paardrijden – reed paard – paardgereden
plaatsvinden – vond plaats – plaatsgevonden
schommelen – schommelde – geschommeld
schuifelen – schuifelde – geschuifeld
sjouwen – sjouwde – gesjouwd
slenteren – slenterde – geslenterd
slepen – sleepte – gesleept
sleuren – sleurde – gesleurd
sloffen – slofte – gesloft
sporten – sportte – gesport
strekken – strekte – gestrekt
teruggaan – ging terug – teruggegaan
trainen – trainde – getraind
uitstrekken – strekte uit – uitgestrekt
vastpakken – pakte vast – vastgepakt
verplaatsen – verplaatste – verplaatst
volhouden – hield vol – volgehouden
weghalen – haalde weg – weggehaald
wegrennen – rende weg – weggerend
wegzetten – zette weg – weggezet
worstelen – worstelde – geworsteld
zich haasten – haastte – gehaast
keihard (snel)
lenig
pijlsnel
raak
razendsnel
sloom
sportief
traag
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de voetbalploeg, het voetbalveld

vliegensvlug

Vervoer
de buggy
de buschauffeur – buschauffeuse
de conducteur – conductrice
de draagzak
de driewieler
de fietser
het fietszitje
de file
de kinderwagen
het kinderzitje
de machinist – machiniste
de passagier
de piloot – pilote
het portier
de rem
het rijtuig

het sein (trein)
de snelweg
het spoor
de step
de trambestuurder – trambestuurster
het voertuig
de voorbijganger
de wagon
de wandelwagen
afstappen – stapte af – afgestapt
besturen – bestuurde – bestuurd
doorrijden – reed door – doorgereden
opstijgen – steeg op – opgestegen
steppen – stepte – gestept
uitkijken – keek uit – uitgekeken
wegrijden – reed weg – weggereden

Media
de acteur – actrice
de afstandsbediening
het bericht
de boodschap (mededeling)
de filmster

het jeugdjournaal
de mededeling
het nieuwtje
het programma
het televisiescherm

Wonen
de achtertuin
het behang
de bewoner
de box (bergplaats)
de deurknop
de deuropening
de drempel
de drukte
de goot
de gootsteen
de grasmaaier
de grasspriet
de hark
de heg
het hoekhuis
het hok
het huishouden
de huiskamer

de schoonmaak
de schutting
het terras (tuin)
de troep (rommel)
de tuinman
het venster
de verhuizer
de verhuizing
de voortuin
de wieg
de wijk
de woning
de woonboot
de woonplaats
de woonwagen
aanbellen – belde aan – aangebeld
aankloppen – klopte aan – aangeklopt
bewonen – bewoonde – bewoond
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de inrichting
de keukenstoel
de keukentafel
de kinderstoel
de klaver
de madelief
het meubel
de omgeving
het onkruid
de puinhoop
de schommelstoel

boenen – boende – geboend
grasmaaien – maaide gras – grasgemaaid
harken – harkte – geharkt
omspoelen – spoelde om – omgespoeld
planten – plantte – geplant
bewoond
onbewoond
thuis
ergens thuishoren
het bed opmaken

Natuur
de as
de bosbrand
de bui
de grot
het jaargetijde
het maanlicht
de regendruppel
de ruimte (heelal)
het zonlicht

de zonnestraal
afbranden – brandde af – afgebrand
doven – doofde – gedoofd
houthakken – hakte hout – houtgehakt
opklaren – klaarde op – opgeklaard
stoken – stookte – gestookt (vuur)
stralen – straalde – gestraald (zon)
verbranden – verbrandde – verbrand
in brand steken

Dieren
het aquarium – aquaria
de chimpansee
de das
de dierenarts
de dierendag
de dierentemmer
de dierenwinkel
de dinosaurus
de draf
de drinkbak
de ekster
de eland
de galop
de garnaal
de gorilla
de goudvis
de hagedis
de halsband
de hoef
de hondenriem
de hoorn
de inktvis
de jacht

de prooi
de ree – reeën
het roodborstje
de rugvin
de schub
de soort
de sprinkhaan
de stier
de struisvogel
de teugel
de tor
de val
de veldmuis
de vin
de vink
de vleermuis
de vlo
de vlooienband
de voederbak
het voer
het wild
het zadel
de zeeleeuw
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de kalkoen
het kattenvoer
de kever
het kippenhok
de klauw
de koolmees
de krekel
de larve
de leeuwentemmer
de lik
de manen (paard)
de ooievaar
de otter
de pad
de panter
de parkiet
de pauw
de pinguïn
de pop (rups)

de zwaan
het zwijn
blazen – blies – geblazen (kat)
broeden – broedde – gebroed (vogel)
kronkelen – kronkelde – gekronkeld
kwispelen – kwispelde – gekwispeld
lokken – lokte – gelokt
spinnen – spinde – gespind (kat)
temmen – temde – getemd
uitkomen – kwam uit – uitgekomen (ei)
uitlaten – liet uit – uitgelaten
voeden – voedde – gevoed
wegjagen – jaagde weg/joeg weg – weggejaagd
zwiepen – zwiepte – gezwiept (staart)
giftig
harig
tam
wild
zeldzaam

Water
het anker
de badmeester – badjuffrouw
de boei
het dek
de duikbril
de duikplank
de mast
de plas
de pomp
de put
de reddingsboei
het reddingsvest
het roer
de steiger
de stuurman – stuurvrouw
het vlot
het vocht
de vuurtoren
de waterdruppel

de waterkraan
de waterstraal
de zeeman – zeevrouw
het zeewater
het zeil
het zwemdiploma
de zwemmer – zwemster
het zwemwater
afzwemmen – zwom af – afgezwommen
dobberen – dobberde – gedobberd
plonzen – plonsde – geplonsd
pompen – pompte – gepompt
spartelen – spartelde – gesparteld
drijfnat
overboord
vochtig
aan boord gaan
kopje onder gaan
van boord gaan

Reizen
de caravan
de fietstocht
de hut
het kamp
het kompas

het uitje
het uitzicht
de zaklamp
de zaklantaarn
kamperen – kampeerde – gekampeerd
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de reiziger
de slaapzak
de toerist – toeriste

uitgaan – ging uit – uitgegaan
erop uit gaan

Uiterlijk
de beha / bh – beha’s / bh’s
het bont (stof)
de boxershort
de broekzak
de cape
de capuchon
de haarband
het jack
de jaszak
het klittenband
de knoop
de ochtendjas

het overhemd
de pantoffel
de rits
de schoenmaker
de sluier
de stropdas
het vest
kleden – kleedde – gekleed
pluizig
zo mooi mogelijk
zijn mouwen opstropen

Geld en winkelen
de aanbieding
de afdeling
de bank
het bedrag
de bewaker
de bewaking
het briefje
de diefstal
de eigenaar – eigenares
de etalage
de euro – euro’s
de klant
de koper (klant)
de korting
het loket
de munt
het muntstuk
de overvaller
de prijs
de reclame
de rekening
de spaarpot
de spaarrekening

de spaarzegel
de toonbank
de verkoop
de verkoper – verkoopster
de zijde (kant)
het voordeel
de winkelier
de zaak
het zakgeld
aanbieden – bood aan – aangeboden
afrekenen – rekende af – afgerekend
beroven – beroofde –beroofd
bewaken – bewaakte – bewaakt
opengaan – ging open – opengegaan
overvallen – overviel – overvallen
pikken – pikte – gepikt (stelen)
sparen – spaarde – gespaard
uitgeven – gaf uit – uitgegeven
weggrissen – griste weg – weggegrist
gesloten
gratis
gul
open
zuinig
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Maken en materialen
de achtergrond
de barst
de bodem
de bus
de elektriciteit
het fluweel
het gas
de gleuf
de haak
de lat
het leer
de lus
het materiaal
de opening
de ring
de schade
de scheur
de schijf
de sliert
het snoer
de speld
de spleet
de staaf
de steel
de strook
de stroom
het toestel
de ton
de tube
het vat
de verzameling
de voorgrond
het voorwerp

het werkblad
het zaagsel
barsten – barstte – gebarsten
beschadigen – beschadigde – beschadigd
beschilderen – beschilderde – beschilderd
breien – breide – gebreid
klemmen – klemde – geklemd
wikkelen – wikkelde – gewikkeld
knappen – knapte – geknapt
knopen – knoopte – geknoopt
lijmen – lijmde – gelijmd
naaien – naaide – genaaid
namaken – maakte na – nagemaakt
opknappen – knapte op – opgeknapt
opvouwen – vouwde op – opgevouwen
repareren – repareerde – gerepareerd
schroeven – schroefde – geschroefd
schuren – schuurde – geschuurd
sjorren – sjorde – gesjord (vastmaken)
vastbinden – bond vast – vastgebonden
verpakken – verpakte – verpakt
verscheuren – verscheurde – verscheurd
vervangen – verving – vervangen
vlechten – vlocht – gevlochten
wegdoen – deed weg – weggedaan
weglaten – liet weg – weggelaten
weven – weefde – geweven
vastzitten aan – zat vast – vastgezeten
gebroken
heel
hol
zelfgemaakt

Boederij
het koren
de kruiwagen
de moestuin
de molenaar
het platteland
de schoffel

de tarwe
het vee
de voorraad
melken – molk/melkte – gemolken
schoffelen – schoffelde – geschoffeld

Muziek en geluid
de blokfluit
de bons
het geluid

het ritme
de schreeuw
de viool

47

het instrument
de klap
de knal
het koor
de luidspreker
de maat
de microfoon
de mp3-speler / mp4-speler
het nummer (muziek)
het oordopje

de zanger – zangeres
bonken – bonkte – gebonkt
borrelen – borrelde – geborreld
rammelen – rammelde – gerammeld
rommelen – rommelde – gerommeld
ruisen – ruiste – geruist
toeteren – toeterde – getoeterd
zingen – zong – gezongen
schel
schor

Sprookjes
de boskabouter
de dwerg
de elf
de fantasie – fantasieën
het fantasiedier
de fee – feeën

de griezel
de heks
het sprookje
de trol
de zeemeermin

Uitvinden
het nadeel
de proef
de professor
het teken
de uitvinder – uitvindster
de uitvinding
de verandering
de verrekijker
het voordeel
bekijken – bekeek – bekeken
gaan om – ging – gegaan
liggen aan – lag – gelegen
lijken – leek – geleken
loeren – loerde – loerden
speuren – speurde – gespeurd

toekijken – keek toe – toegekeken
uitspoken – spookte uit – uitgespookt
uitvinden – vond uit – uitgevonden
echt
hierdoor
interessant
onecht
ongelofelijk
ongewoon
vals
een kijkje nemen
er achter komen
iets te weten komen
in dat / dit geval
zijn ogen uitkijken

Geloof
het geloof
de God – Godin
bidden – bad – gebeden

geloven – geloofde – geloofd
gelovig
ongelovig

Bestuur en gezag
de aanval
de beloning
de bescherming

de vrede
de vrijheid
het wapen
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de bom
de cel (gevangenis)
de gevangene
het gevecht
het geweld
de kazerne
het leger
de moed
de moord
de oorlog
de redding
de rover
het schot
de schuilplaats
de schurk
de strijd
de tralie
de veiligheid
de vijand

aanvallen – viel aan – aangevallen
bevrijden – bevrijdde – bevrijd
doodmaken – maakte dood – doodgemaakt
ontploffen – ontplofte – ontploft
opsluiten – sloot op – opgesloten
richten – richtte – gericht
roven – roofde – geroofd
schuilen – schuilde of school – geschuild of
gescholen
straffen – strafte – gestraft
verdedigen – verdedigde – verdedigd
vermoorden – vermoordde – vermoord
vluchten – vluchtte – gevlucht
moedig
onschuldig
schuldig
iemand te pakken hebben
iemand te pakken nemen
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De tabellen van de resultaten van de woordenschattoets per kind
In verband met de privacy van de kinderen hebben we alle kinderen een nummer gegeven.
Tabellen van de resultaten van de woordenschattoets per kind methode

Kind 1

Kind 2

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

fout

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

fout

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Kerstvakantie

fout

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

fout

goed

Kerstfeest

fout

goed

Kerstfeest

fout

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

fout

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

fout

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

fout

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes

fout

goed

Kind 3

Kind 4

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes

goed

goed
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Kind 5

Kind 6

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

fout

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

fout

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Kerstfeest

fout

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kind 7

Kind 8

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Kerstvakantie

fout

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

fout

goed

Kerstfeest

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed
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Kind 9

Kind 10

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

fout

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie

fout

goed

Kerstvakantie

fout

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Kerstfeest

fout

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

fout

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

fout

Kippenpootjes fout

Kippenpootjes goed

Kind 11

goed

Kind 12

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

fout

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed
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Kind 13

Kind 14

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

fout

fout

Feestmaal

fout

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Kerstvakantie

fout

fout

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Kerstfeest

fout

goed

Kerstfeest

goed

fout

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kind 15
Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie

fout

goed

Buitenland

fout

goed

Kerstfeest

fout

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

53

Tabellen van de resultaten van de
woordenschattoets per kind methode B
Kind 16

Kind 17

Woord

1e ronde
goed/fout

2e ronde
goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie fout

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Kerstfeest

fout

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

fout

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kind 18

Kind 19

Woord

1e ronde
goed/fout

2e ronde
goed/fout

Woord

1e ronde
goed/fout

2e ronde
goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

fout

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed
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Kind 20

Kind 21

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

fout

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie goed

goed

Kerstvakantie

fout

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

fout

goed

Kerstfeest

fout

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kind 22

Kind 23

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie goed

goed

Kerstvakantie

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

fout

goed

Kerstfeest

fout

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed
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Kind 24

Kind 25

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie fout

goed

Kerstvakantie goed

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

goed

Kerstfeest

fout

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

fout

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kind 26

Kind 27

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Woord

1e ronde 2e ronde
goed/fout goed/fout

Koelen

goed

goed

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie fout

goed

Kerstvakantie

fout

fout

Buitenland

goed

goed

Buitenland

goed

fout

Kerstfeest

fout

fout

Kerstfeest

fout

fout

Enthousiast

fout

fout

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes fout
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Kind 28

Kind 29

Woord

1e ronde
goed/fout

2e ronde
goed/fout

Woord

1e ronde
goed/fout

2e ronde
goed/fout

Koelen

fout

goed

Koelen

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Feestmaal

goed

goed

Kerstvakantie fout

goed

Kerstvakantie

fout

goed

Buitenland

goed

goed

Buitenland

fout

goed

Kerstfeest

goed

goed

Kerstfeest

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Enthousiast

goed

goed

Versieren

goed

goed

Versieren

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Heleboel

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Verdrietig

goed

goed

Kippenpootjes goed

goed

Kippenpootjes goed

goed
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Woordkaartjes en afbeeldingen

58

59

60

61

Logboek
Logboek Profielwerkstuk woordenschat in groep 3
Leerlingen: Femke Uijtewaal & Mara Nulkes
Begeleider: mevrouw Van Geest
datum

activiteit

probleem en/of oplossing

Mara

Femke

180 min.

180 min.

2020
4-9/15
-9

Onderwerp verzinnen

28-9

Informatie zoeken over de
leerdoelen van kinderen op
de basisschool met
betrekking tot taal

7-10

Boekje met de opdracht
doorlezen + documenten in
map zetten

22-10

Samenvatting eisen voor
beoordelingsmoment in week
47 + info zoeken + onderwerp
specificeren

22-10

Start- en werk document
invullen tot en met 1.3

Mindmap maken we in delen

60 min.

30 min.

27-10

Overleg over bronnen en
voortgang + bronnen
uitwerken en in APA zetten

Voorlopige
hoofdvragen/deelvragen
voorleggen aan begeleider

60 min.

60 min.

28-10

Hoofdvraag + deelvragen
bedenken + ideeën voor leuk
onderzoek bedenken + pws
overleg

Na overleg kunnen we door

80 min.

80 min.

12-11

Hoofdvraag goed formuleren
volgens stappenplan + extra
bronnen zoeken + APA +
deelvragen bedenken/
formuleren + pws doel/
stappen duidelijk in
documenten zetten

13-11

Onderzoeksplan finetunen.
Tijdsplanning en
taakverdeling maken. Extra
deelvragen bedenken.

Werkwoordspelling leren ze pas
aan het einde van de
basisschool/begin middelbare
school. Op dit punt kunnen we
ons onderwerp dus niet
specificeren.

50 min.

20 min.

20 min.

75 min.

90 min.

Tijdsplanning en taakverdeling
is nog onder voorbehoud.
Hypothese moet nog worden
geformuleerd. Dat doen we
dinsdag 17 november

60 min.
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15-11

Juiste opmaak in netversie +
relevante bronnen
toevoegen/irrelevante
bronnen verwijderen

Begeleider kijkt vragen na en
keurt ze goed en/of geeft
advies

70 min.

16-11

Hoofdvraag en deelvragen
herformuleren + bronnen
zoeken bij deelvragen +
verdiepen in onderzoek

Begeleider bekijkt en geeft tips

105 min.

17-11

Presentatie voorbereiden +
Extra tips/beoordeling/mening
hoofd- en deelvraag finetunen van begeleider

19-11

Puntjes op de i zetten voor
het eerste
beoordelingsmoment:
bronnen zoeken, presentatie
maken, de 2 methodes
uitwerken, onderzoeksplan
verder uitwerken

Mara neemt alles door en vult
aan

19-11

Logboek opmaak veranderen
+ onderzoeksmethodes
vaststellen + inleiding/
voorwoord schrijven

Kwalitatief onderzoek

110 min.

19-11

Overleg over wat er nog
gedaan moet worden voor
beoordelingsmoment 1

Alleen de hypothese moet nog
(uit)geschreven worden! (doet
Mara)

40 min.

30 min.

20-11

Presentatie geven +
bespreken

75 min.

75 min.

24-11

Start- en werkdocument
doorlezen + nuttige links
toevoegen aan document

15 min.

24-11

Beginnen met het
Deze is nog niet klaar en er
beantwoorden deelvraag ‘Wat moeten nog een aantal dingen
is woordenschat?’
aangepast worden waar ik
(Femke) nog niet tevreden over
was

25-11

Beginnen met het
beantwoorden van de
deelvraag ‘Hoe meet je
woordenschat?’

15 min.

26-11

Verder met ‘hoe meet je
woordenschat’ + woorden
uitzoeken voor het
voorleesboek uit hele
document + met juf
Marie-José kerstboeken
uitzoeken

140 min.

90 min.

90 min.
120 min.

60 min.
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26-11

Beginnen met het
beantwoorden van de
deelvraag ‘Welke woorden
passen bij het niveau van
groep 3?’

Onderzoek gevonden van de
UvA. Zij hebben een hele
woordenlijst gemaakt met
woorden op niveau van groep
3. Ik ben begonnen deze te
analyseren om te kijken wat
opviel

135 min.

29-11

Kerstboeken analyseren,
vergelijken en inspiratie
opdoen

Het boek moet vóór vrijdag de
4e af zijn met plaatjes en al,
dan hebben we nog tijd om het
boek mooi af te werken met
een harde kaft. (Niet gelukt,
maar alles is goedgekomen?)

29-11

Eerste afbeelding getekend

1-12

Laatste kerstboeken
Nu kan Mara beginnen met het
analyseren, vergelijken en
schrijven van het boek.
inspiratie opdoen + laatste
woorden uit grote woordenlijst
halen

160 min.

7-12

Bronnen in APA zetten +
begin maken aan
voorleesboek (verhaallijn) +
tekst voor prentenboek
schrijven + naam bedenken
voor boek

“Het wonderlijke kerstfeest van
Pip”

160 min.

8-12

Hele tekst uitschrijven per
bladzijde

Tekst is af, even verbeteren en
dan kan Femke het in het boek
plaatsen.

100 min.

8-12

Illustraties maken

Zijn nog niet af, morgen moeten
ze af zijn

9-12

Illustraties afmaken +
opmaak boek maken

9-12

Bedrijf zoeken dat ons op tijd
kan helpen het boek te
drukken

We hebben een drukkerij in
vleuten gevonden die ons snel
verder kan helpen met een
softcover

60 min.

10-12

Langs drukkerij gaan om
afspraken te maken over het
drukken van het prentenboek
+ verteltafel knutselen

Het boek is vrijdagmiddag klaar
en kost €27,50 per boek.

240 min.

13-12

Laatste deelvragen afmaken
+ woordenschattoets maken

Deelvragen zijn nog niet
compleet, maar dat belemmert
het onderzoek niet.

185 min.

170 min.

240 min.

20 min.

260 min.
150 min.

240 min.
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13-12

Voorbereiden praktisch
onderzoek + cadeautjes
maken

14-12

Praktisch onderzoek deel 1

14-12

Presentjes voor de kinderen
+ juffen maken als bedankje

14-12

Deelvraag verschil A en B
verder maken en
voorbereidingen deel 2 van
onderzoek

15-12

Voorbereiden onderzoek deel
2 (lamineren, knippen,
doornemen)

150 min.

150 min.

15-12

Praktisch onderzoek deel 2

240 min.

240 min.

18-12

Kinderen genummerd ivm
privacy en verdeeld in
groepen

20 min.

31-12

Begonnen uitwerken
onderzoek

20 min.

Het ging heel goed. Door de
nieuwe corona maatregelen
gaan we proberen dinsdag deel
2 te doen.

30 min.

20 min

210 min.

210 min.

105 min.
Alle plaatjes zijn in word gezet
op maat en alle woordkaartjes
zijn staan ook in word

135 min.

2021
7-1

Toetsen uitzoeken per
persoon en toets 1 en 2
samen nieten + verdelen op
methode A en B

85 min.

10-1

Methode A nakijken +
analyse maken van
woordenschattoets bij
methode A kinderen

140 min.

9-1

Methode B nakijken +
analyse maken van
woordenschattoets kinderen
methode B

25-1

Analyse methode B afmaken

25-1

Schrijven over de

120 min.

De analyse is nog niet helemaal
af, ik weet niet of dit genoeg is
qua analyse en de conclusie
moet nog worden gemaakt. Dit
moet even met Mara worden
besproken

90 min.

90 min.
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voorbereiding van het
onderzoek
26-1

Onderzoeksbeschrijving
afmaken, een deel van de
deelvragen afmaken

Afmaken waar ik gister aan
begonnen ben. De conclusies
van de deelvragen ontbreken
nog, ben nog niet 100%
tevreden over de antwoorden

95 min.

1-2

Op een rijtje zetten wat er
allemaal nog moet gebeuren

s’middags overleggen met
Mara hoe we het allemaal gaan
doen

30 min.

1-2

Overleggen over de verdere
planning/taakverdeling en
hoe en wat

Begeleider gemaild met twee
vragen

2-2

Verder werken verwerking
methode B + afmaken van
eerste twee deelvragen

4-2

Afmaken verwerking methode
B + werken aan deelvragen +
begin met de opzet van de
presentatie

Ben nog niet tevreden over de
antwoorden van de deelvragen.
Even met Mara en/of
begeleider bespreken

4-2

Verder met verwerking
methode A + verwerking
methode B aanpassen

Een paar toetsen waren niet
135 min.
goed verdeeld, dus die zijn door
Mara alsnog in het verslag
verwerkt en bij methode B
aangepast.

6-2

Overleggen over resultaten
en onduidelijkheden

6-2

Verder methode B verwerking

Er klopten een aantal dingen
nog niet, nu wel als het goed is.
Dit is nog niet helemaal af. We
hebben overlegd over hoe we
de conclusie gaan doen, dit is
voor onszelf nu duidelijk en
gaan we ook waar maken.

6-2

Verder methode A verwerking

Er waren veel wijzigingen
aangebracht waardoor het
onduidelijk werd. Ik heb even
alles aangepast en
overzichtelijk gemaakt. We
hadden 2 kinderen weggehaald
omdat ze uitschieters waren,
maar die moeten wel in de
resultaten, dus die zijn later
toegevoegd.

120 min.

7-2

Laatste verwerking van

Laatste puntjes moeten nog

75 min.

45 min.

45 min.

30 min.

60 min.

30 min.

30 min.
90 min.

60 min.
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methode A/methode B

worden gedaan, maar daar
moet eerst even over worden
overlegd.

8-2

Overleg over laatste
problemen + conclusie
formuleren

50 min.

15 min.

8-2

Beoordelingsmoment 2

30 min.

30 min.

9-2

Deelvragen afmaken + APA
gemaakt van de bronnen

11-2

Begonnen aan de ‘net’ versie
van het PWS

60 min.

15-2

Verder met de nette opmaak
van het PWS + discussie

45 min.

18-2

Conclusie praktisch
onderzoek afmaken

20-2

Automatische inhoudsopgave
gemaakt + lijstje gemaakt van
wat er nu nog moet gebeuren

22-2

Deelvraag verschil A en B
afmaken

Nog 1 bron opzoeken over
100 min.
visualisatie en woordenschat en
dan is deze deelvraag af

23-2

Deelvraag hoe meet je
woordenschat afmaken

Woensdag wordt deze
deelvraag afgemaakt, want de
boeken daarvoor liggen thuis

23-2

Opmerkingen plaatsen in
document, resultaten
praktisch onderzoek helemaal
kloppend maken en in het
document zetten +
persoonlijke evaluatie maken

Resultaten praktisch onderzoek
kloppen nu, de rest maak ik
morgen af. De resultaten per
kind zijn in de bijlage gezet

24-2

Via videobellen even een
aantal dingen bespreken

Lekker overleg, klasse! Bijna
klaar!!

60 min.

60 min.

24-2

Laatste gaten opvullen

Pws is zo goed als af. Morgen
ook nog even conclusie
checken, nog niet aan
toegekomen.

260 min.

375 min.

De deelvragen ‘wat is
woordenschat? en welke
woorden passen bij het
woordenschatniveau?’ zijn af.
Deze moeten nog even
gecontroleerd worden door
Mara. APA is nog niet
compleet.

45 min.

Conclusie en verwerking van
het praktisch onderzoek is
helemaal af

60 min.

30 min.

130 min.

90 min.
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25-2

Allerlaatste dingen afronden

70 min.

120 min.

26-2

Concept pws inleveren

-

-

2-3

Feedback op de concept
versie verwerkt

30 min.

4-3

Eindpresentatie gemaakt

120 min.

6-3

Laatste check

8-3

Pws printen

Totaal

Het pws is nu helemaal af en
kan geprint worden

35 min.

35 min.

30 min.
73 uur

77 uur
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