WOORDEN LEREN DOE JE ZÓ
Om woorden goed te leren moet je twee dingen doen: eerst leren en daarna overhoren. Overhoren is
heel belangrijk! Uit onderzoek blijkt dat je woorden véél beter onthoudt als ze vaak worden overhoord.
Op deze hand-out vind je verschillende strategieën om woorden te leren en te overhoren. Voordat je
hiermee aan de slag gaat, is het belangrijk om je hier aan te houden:





Verdeel en leer de woorden in kleine groepjes (bijv. 6 woorden)
Herhaal de woorden die je hebt geleerd meerdere keren
Verspreid het leren over meerdere dagen
Gebruik meerdere strategieën

Leren
Raden
Als je nadenkt over een woord, onthoudt je het beter.
1. Lees de zin waar het woord in staat
2. Probeer te raden wat het woord betekent
3. Lees daarna pas de vertaling van het woord

In een zin
Als je een woord gebruikt, onthoudt je het beter.
1. Zet het woord in een zin die over jouw eigen leven gaat
2. Eventueel kun je de zin opschrijven (nog beter)
Voorbeeld: Het Engelse collect betekent verzamelen.
Ik verzamel foto’s, dus mijn zin wordt: ‘I love to collect photos.’

Opschrijven
Je moet de spelling van de woorden ook oefenen. Dit doe je het beste door de woorden vaak op te
schrijven en telkens letter voor letter te controleren of je het goed hebt geschreven.

Ezelsbruggetjes
Bedenk voor moeilijke woorden een ezelsbruggetje.
Voorbeeld: Het Engelse meat lijkt op eat. Ik eet graag vlees, dus meat betekent vlees.
Let op: Hoe gekker het bruggetje, hoe beter te onthouden!

Plaatjes / verhaaltjes
Probeer het woord voor je te zien als een plaatje of verhaaltje. Een beeld is namelijk makkelijker te
onthouden dan een woord. Je kunt het plaatje ook echt tekenen (nog beter)!
Voorbeeld: Bij het Franse woord piscine zie ik voor me dat ik met mijn grote roze zwemband op de
camping in Frankrijk de bordjes naar het zwembad volg, dus piscine betekent zwembad.
Let op: Plaatjes en verhaaltjes over je eigen leven werken het beste. Hoe meer je bij een plaatje of
verhaaltje verzint, hoe beter je het onthoudt.

WOORDEN LEREN DOE JE ZÓ
Om woorden goed te leren moet je twee dingen doen: eerst leren en daarna overhoren. Overhoren is
heel belangrijk! Uit onderzoek blijkt dat je woorden véél beter onthoudt als ze vaak worden overhoord.
Op deze hand-out vind je verschillende strategieën om woorden te leren en te overhoren. Voordat je
hiermee aan de slag gaat, is het belangrijk om je hier aan te houden:





Verdeel en leer de woorden in kleine groepjes (bijv. 6 woorden)
Herhaal de woorden die je hebt geleerd meerdere keren
Verspreid het leren over meerdere dagen
Gebruik meerdere strategieën

Overhoren
Flashcards
Doe dit eerst voor alle woorden die je moet leren:
1.
2.
3.
4.

Knip kaartjes van papier (zo groot als een speelkaart).
Schrijf het woord op de voorkant en de vertaling op de achterkant.
Maak een (simpel) tekeningetje van het woord op de voor- en achterkant.
Verzin een zin met het woord en schrijf die in beide talen op (zie voorbeeld).
VOORKANT
paws

ACHERKANT
poten

A lion has big paws

Een leeuw heeft grote poten

Als je alle kaartjes af hebt, doe je dit:
a. Leg de kaartjes op een stapel.
b. Pak de bovenste kaart. Spreek het woord wat erop staat hardop uit.
c. Zeg hardop wat de vertaling van het woord is. Draai het kaartje om en controleer.
d. - Had je het antwoord goed? Leg het kaartje op een aparte stapel.
- Had je het antwoord fout? Leg het kaartje dan weer onder de stapel.
e. Ga door tot de stapel op is en neem nog een keer de aparte stapel door.

Je eigen toets
Maak op deze manier een toets om jezelf te overhoren:
1.
2.
3.
4.

Schrijf de woorden onder elkaar op papier. Let op de spelling!
Doe je boek dicht en schrijf de vertalingen bij de woorden. Sla woorden die je niet weet over.
Zoek de vertalingen die je niet wist in je boek en schrijf die nu ook op.
Vouw het papier zodat je niet ziet wat je net hebt geschreven en begin opnieuw.

Overhoorprogramma
Er zijn op internet veel websites en programma’s te vinden die je helpen om jezelf te overhoren. Een
aanrader is Wrts. Hoe het werkt vind je op deze website: http://allesvoorengels.wordpress.com/wrts/

