
taal + wereldoriëntatie 
spelling met windrichtingen

voorbereidingstijd
15 minuten
Lestijd
30 minuten 

Lesdoel
De leerlingen kunnen woorden woorden met 
th foutloos schrijven. De leerlingen kunnen 
zich oriënteren aan de hand van de zon of een 
kompas.

Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taal-
kundige principes en regels. Zij kunnen in een 
zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde 
en delen van dat gezegde onderscheiden. De 
leerlingen kennen: 
• regels voor het spellen van werkwoorden;
• regels voor het spellen van andere woorden 

dan werkwoorden.
Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer 
en klimaat kunt beschrijven met behulp van 
temperatuur, neerslag en wind.

Inhoud
Voorbereiding 
Ter voorbereiding moeten de leerlingen uitleg 
hebben gehad over de werking van een kom-
pas. Je kan bijvoorbeeld dit filmpje kijken:
https://schooltv.nl/video/hoe-werkt-een-kom-
pas-navigeren-met-behulp-van-magneten/
 
Wil je de leerlingen extra uitdagen? Je kan de 
leerlingen ook leren zich te oriënteren aan de 
hand van de zon. Start dan eerst met de vier 
basiswindrichtingen.

Hang de woordkaarten op de plek waar de 
buitenles gaat plaatsvinden. Zorg dat de 
woordkaarten op de juiste plek hangen, corres-
ponderend met de windrichting waar het woord 
bij hoort. Zet de rest van het materiaal buiten 
klaar, bij voorkeur op het midden van het plein. 

Inleiding
Oefen met de leerlingen met het aflezen van 
een kompas. Geef ze ook de vrijheid om zelf 
even te oefenen en ontdekken.

Aan de slag
Leg het spel uit aan de groep:
Elke leerling krijgt een invulblad (+ klembord), 
potlood en een routekaartje. Op het routekaart-
je staat de volgorde van de windstreken die 
elke leerling moet lopen. De leerlingen starten 
bij het startpunt (in het midden van het gebied) 
en lopen in de richting van de eerste windrich-
ting van hun routekaartje (ze kunnen deze be-

Benodigde materialen
• Geplastificeerde woordkaarten
• Kompas per 2 leerlingen
• Verbeterblad (bijlage)
• Per leerling: invulblad en routekaartje 

(bijlage), potlood, eventueel klembord
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palen aan de hand van de zon of van een kom-
pas). Op de plek die de windrichting aanwijst, 
hangt een woordkaart. De leerlingen lezen het 
woord en lopen terug naar het startpunt in het 
midden van het gebied. Daar schrijven ze het 
woord foutloos en bij de juiste windrichting op 
hun blad. Dan lopen ze naar de volgende wind-
richting en doen hetzelfde. Als ze alle woorden 
hebben ingevuld zijn ze klaar. Ze verbeteren 
aan de hand van het verbeterblad uit de bijlage. 
Per juist geschreven woord krijgen ze een punt 
en indien het woord bij de juiste windrichting 
staat krijgen ze nog een extra punt.

Differentiatie: 
• Je kan natuurlijk variëren in de woorden/ 

leerinhouden die je aanbiedt, maar ook het 
aantal windrichtingen kun je aanpassen aan 
het niveau van de groep.

• Je kan twee of drie woorden bij elke wind-
streek hangen, zo kan je meer woorden oefe-
nen. Je kan de route dan driemaal laten lopen 
en de eerste keer telkens het eerste woord 
laten noteren, de tweede maal het tweede 
woord, …

• Je kan de woorden duidelijk in het zicht  
hangen of een beetje verstoppen om het 
oriënteren nog beter te oefenen.

• Je kan een differentiatie inbouwen door bij 
sommige leerlingen enkele windstreken te 
schrappen zodat ze alleen de basiswoorden 
oefenen.

• Je kan er extra competitie insteken door de 
tijd op te nemen.

Reflectie
Evalueer hoe de les gegaan is. Wat ging er al 
heel goed en wat was er nog lastig?

Tip! Niet genoeg kompassen? Tablets 
hebben vaak ook een kompasfunctie. Je 
kan ook een tablet in het midden van het 
gebied neerleggen, dan kunnen alle leer-
lingen het gebruiken en hoeven ze niet zelf 
met een tablet rond te lopen. 
Je kunt ook onderstaande bijlage gebrui-
ken en die in het midden van het gebied 
neerleggen. Kijk dan zelf waar het noorden 
is en dat het kompas dus goed ligt. 
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Bijlage 1: Kompas
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Bijlage 2: Invulblad

Naam: 

Spel: Woorden met th
Uitleg:
De woorden zijn verborgen op het plein. Je krijgt een routekaartje. Jij loopt 
naar elk woord, je onthoudt het, je loopt terug naar je blad en je noteert het 
correct. Let op, je moet het bij de juiste windrichting schrijven. En als je van 
de zon geniet, heb je daar geen kompas voor nodig!

noorden:   

zuiden:    

westen:   

oosten:  

noordoost:   

zuidwest:  

noordwest:  

zuidoost:  

noordnoordoost: 

zuidzuidwest:  

Als je klaar bent, verbeter je het met het verbeterblad. Voor elk woord dat 
je juist hebt geschreven, krijg je een punt en voor elk woord dat bij de juiste 
windstreek staat krijg je ook een punt. Hoeveel punten heb jij? 
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Bijlage 3: Verbeterblad

noorden:  thee 

zuiden: apotheek   

westen:	 thermometer   

oosten:	 bibliotheek  

noordoost:	 thuis   

zuidwest:	 katholiek  

noordwest:	 theater  

zuidoost:	 methode  

noordnoordoost:	 thema 

zuidzuidwest:	 enthousiast  
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Bijlage 4: Routekaartjes

zuiden
westen
oosten
noorden
noordoost
zuidwest
noordwest
zuidoost
noordnoordoost
zuidzuidwest

westen
oosten
noordoost 
zuiden zuidzuid-
west
zuidwest
noordwest
zuidoost 
noorden
noordnoordoost

zuiden
westen
noorden
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noordoost
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zuiden
oosten
noorden
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noordoost
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westen
noorden
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noordoost
zuidwest
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noordnoordoost
zuidoost

noordnoordoost
westen
zuiden 
noordoost
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noorden
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zuidzuidwest

zuidoost
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noordnoordoost
noordoost
noorden
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westen
zuiden
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noordoost 
noordnoordoost
noordwest
noorden
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westen
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zuidoost

noordoost
westen
zuiden 
noordwest 
noordnoordoost
noorden
oosten zuidzuid-
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zuidwest
zuidoost

oosten
noordwest
noordnoordoost
westen
zuiden
noordoost
zuidoost
zuidwest
zuidzuidwest
noorden
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zuiden
noordnoordoost
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noordwest
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oosten
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zuidoost
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noordoost 
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westen
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zuidzuidwest
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zuidoost

zuidwest
noordoost
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noorden
westen
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