Handleiding Mijn Woordjes
Onderdeel van Rekenen & Taal
Mijn woordjes is een onderdeel van Ambrasoft Rekenen & Taal. Het helpt jonge kinderen bij de
uitbreiding van hun woordenschat. Mijn woordjes is thematisch opgezet en biedt per thema
dertig

woorden

aan.

Bij

de

selectie

van

die

woorden

is

uitgegaan

van

de

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK).
De woorden worden in een vaste volgorde aangeboden, van gemakkelijk naar moeilijk. Na het afsluiten van een
oefening worden de resultaten geregistreerd. Als een woord driemaal (in één keer) goed gekozen is, wordt het uit het
aanbod gehaald en vervangen door het volgende beschikbare woord. Als alle woorden ‘weggespeeld’ zijn, worden
ze opnieuw aangeboden.

Vooraf …
In de omgeving van mijnklas.nl kunt u in Leerstofaanbod aangeven welke thema’s uw leerlingen moeten
kunnen zien. Ook kunt u hier het niveau (voor de hele groep of per kind) aanpassen. Standaard is niveau
2 ingesteld. Kiest u een hoger of lager niveau dan heeft dat invloed op het aantal aangeboden woorden
in een oefening.

Het programma
1. Het verhaal
Bij de start van een nieuw thema kiest u bij voorkeur eerst voor het verhaal. Tijdens het beluisteren ervan
komen uw leerlingen vanzelf in de juiste sfeer en zullen zij al heel wat woorden uit het gekozen thema
horen. Bij elk voorgelezen woord uit de woordenlijst zien ze bovendien de bijbehorende animatie op de
verhaalplaat. Ongemerkt krijgen ze dus al heel wat mee.
U kunt het verhaal met de hele groep beluisteren. Een afsluitend gesprekje is dan natuurlijk ook voor de hand liggend.
Uw leerlingen maken op deze manier kennis met heel wat woorden uit het thema.

2. Vragen bij de verhaalplaat
In dit onderdeel wordt de verhaalplaat opnieuw getoond en laat Buddy voor het eerst zijn gezicht zien.
Buddy is het geanimeerde hulpje in Mijn woordjes. Hij stelt een vraag. Als de leerling op het gevraagde
‘woord’ in de plaat klikt, vertelt Buddy nog wat over dat woord. Door die extra contextgebonden
informatie is Vragen bij de verhaalplaat een logisch tweede onderdeel in het thema.
Maakt uw leerling een fout, dan herhaalt Buddy de vraag. Bij een volgende fout zie je het ‘woord’ op de plaat even
bewegen. Hierdoor wordt uw leerling geholpen om de oefening goed af te ronden.
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3. Memory
Bij het spel Memory zie je een aantal omgedraaide kaarten liggen. Het aantal kaarten hangt af van het
ingestelde niveau (zie Leerstofaanbod). Hoe hoger het niveau, hoe meer kaarten.
Klik op een kaart. De kaart draait om. Buddy zegt welk woord het is en vraagt de leerling naar de
passende kaart te zoeken. Hiervoor krijgt hij twee kansen. Als het niet lukt, draaien de kaarten weer om en mag hij een
andere kaart proberen.
Bij elke goede combinatie horen de leerlingen het gevraagde woord ten minste driemaal.

4. Sorteren
Onderaan in de oefening Sorteren zien we Tom, Tamira en Robbie. Bovenaan zie je – afhankelijk van
het ingestelde niveau – een aantal plaatjes van woorden. Hoe hoger het niveau, hoe meer kaarten.
Buddy vraagt uw leerling steeds een ‘woord’ aan Tom, Tamira of aan Robbie te geven. Kies het juiste
plaatje en sleep het naar de goede plaats. Speel op deze manier alle woorden weg.
De oefeningen Sorteren en Memory kunnen in willekeurige volgorde worden ingezet. Als afwisseling kan ook het
onderdeel Vragen bij de verhaalplaat worden gebruikt.

Veelgestelde vragen


Mijn leerlingen hebben nog nooit met Mijn woordjes gewerkt. Hoe pak ik dat aan?

Bij de allereerste kennismaking kunt u Mijn woordjes als leerkracht opstarten. Log in onder uw eigen account en ga
naar: Mijn producten – Rekenen en Taal School – Mijn woordjes. Hier kunt u de onderdelen opstarten en spelen zonder
dat het invloed heeft op de resultaten van uw leerlingen.


Zelfstandig of met hulp?

Alle thema’s van Mijn woordjes hebben dezelfde opbouw. Hierdoor zullen de leerlingen al snel zelfstandig met het
programma kunnen werken.


Hoe geef ik een leerling extra aandacht?

Sommige leerlingen hebben wat langer extra hulp nodig. Denk hierbij vooral aan kinderen die de Nederlandse taal
nog niet (voldoende) beheersen. Voor deze kinderen is het fijn als een leerkracht, klassenassistent of stagiaire helpt.
Een tweede hoofdtelefoon is dan vaak nuttig. Deze is m.b.v. een splitter gemakkelijk aan te sluiten. Op die manier kan
er in alle rust worden gewerkt en heeft de rest van de groep daar geen last van.


Wat doet Buddy?

Buddy legt uit hoe een oefening wordt gespeeld. Hij stelt vragen en geeft steeds aan of het gegeven
antwoord goed of fout is. Als een leerling op Buddy klikt, herhaalt hij de zojuist gestelde vraag.
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Waar kan ik de resultaten zien?

In mijnklas.nl kunt u de behaalde resultaten zien van alle leerlingen die met Mijn woordjes hebben gewerkt. In LVS en
resultaten maakt u met een wizard een nieuw overzicht voor een thema naar keuze. Er verschijnt een groepsoverzicht
met de woorden van het thema. Alle woorden die driemaal goed gescoord zijn, worden groen gekleurd. Natuurlijk kan
dit overzicht ook worden afgedrukt.


Hoe ga ik om met de thema’s?

De beste resultaten worden geboekt als leerlingen regelmatig oefenen. Gebruik per leerling bij voorkeur niet meerdere
thema’s tegelijk. Als alle woorden beheerst worden – en in LVS en resultaten groen worden afgebeeld – kan een nieuw
thema worden gekozen.
Na een tijdje is het raadzaam het verhaal van een vorig thema nog eens te beluisteren. In het verhaal horen de
leerlingen de woorden van dat thema nog eens en zullen dan beter beklijven.


Kunnen mijn leerlingen ook thuis oefenen?

De tijd dat een leerling op school met Mijn woordjes kan werken is vaak (te) beperkt. Het is daarom goed te weten dat
leerlingen thuis ook gratis met de programma’s van Ambrasoft Rekenen en Taal verder kunnen werken. Ga daarvoor
naar mijnklas.nl – Beheer – Thuisgebruik of vraag het uw ICT-er.


Welke thema’s zijn beschikbaar?

Op het tabblad Leerstofaanbod van mijnklas.nl kunt u zien welke thema’s beschikbaar zijn. Houd ook de website
ambrasoft.nl in de gaten voor berichten over nieuwe thema’s. Daar kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief,
de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van al het Ambrasoft-nieuws.


Waar vind ik de woordenlijsten?

Op de website ambrasoft.nl ziet u de woordenlijsten van alle beschikbare thema’s. Ook de dertig woorden binnen elk
thema worden hier getoond.
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