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VOORBEREIDINGSTIJD
10 minuten

LESTIJD
15 minuten 

taal
MIX EN KOPPEL MET 

WOORDEN

LESDOEL

De leerlingen oefenen het verklanken van 
woorden.

Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te 
achterhalen in informatieve en instructieve 
teksten, waaronder schema’s, tabellen en 
digitale bronnen.

INHOUD

Voorbereiding
Print de woordkaartjes tweemaal uit en knip 
de kaartjes los. Selecteer zoveel kaartjes als 
dat je leerlingen hebt. Zorg dat van elk woord 
er twee kaartjes zijn. Heb je een oneven aantal 
leerlingen? Speel dan zelf ook mee of leg uit 
dat één leerling de ‘bofkont’ is Lamineer alleen 
wanneer je zeker weet dat je het later nogmaals 
wilt gebruiken. Zet eventueel alvast een ruimte 
af op het plein waar de leerlingen zich straks in 
mogen bewegen. 

Inleiding
Verzamel de leerlingen buiten en activeer hun 
voorkennis door te vragen wat de nieuwste 
letter is die zij geleerd hebben. Zien zij buiten 
iets waar die letter in zit? Bijvoorbeeld de /g/ 
van groen of groot. Laat de leerlingen een aantal 
voorbeelden van woorden geven. 

Vertel dan dat ze straks woordjes gaan oefenen, 
maar dat ze eerst even moeten opwarmen. 
Wanneer je een woord noemt, moeten de 
leerlingen naar dat voorwerp toe rennen. Spreek 
bijvoorbeeld af dat ze bij ‘groen’ naar de groene 
struik rennen en bij ‘groot’ naar de boom. 
Speel dit spel een paar minuten en verzamel 
de leerlingen dan weer om mix en koppel uit te 
leggen.

Aan de slag
Vertel dat je straks de kaartjes uitdeelt. Op elk 
kaartje staat een woord. Er is één klasgenoot 
die hetzelfde woord heeft. De bedoeling is dat 
die twee leerlingen elkaar vinden. De leerlingen 
mogen in het afgebakende gebied rondlopen. 

Elke keer dat zij een andere leerling tegenkomen, 
lezen ze elkaars kaartje voor om te zien of 
zij hetzelfde woord hebben. Wanneer dat zo 
is, blijven de twee leerlingen bij elkaar staan. 
Wanneer dat niet zo is, lopen ze door en 
herhalen dit net zo lang tot ze hetzelfde woord 
hebben gevonden. Wanneer elke leerling een 
maatje gevonden heeft, stopt het spel vanzelf. 
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BENODIGDE MATERIALEN
• Woordkaartjes bijlage 1, tweemaal 

geprint en losgeknipt
• Eventueel pionnen of stoepkrijt
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Reflectie
Ga elk leerlingpaar langs en vraag ze om hun 
kaartje omhoog te houden. Kunnen de andere 
leerlingen voorlezen wat erop staat? Je kunt de 
kaartjes verzamelen en het spel eventueel nog 
een keer spelen. 

MIX EN KOPPEL MET WOORDEN

Tip! Je kunt allerlei soorten lesstof 
op deze manier automatiseren met 
de leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan 
de verliefde getallen, de splitsingen, 
klankgebaren en letters, rijmwoorden 
enzovoort.

Tip! Zijn leerlingen al verder  
met     lezen? Maak dan een aparte groepje 
die je met lastigere woorden aan de slag 
laat gaan. Laat hen ‘levend memory’ 
spelen met de kaartjes: De kaartjes liggen, 
verzwaard met een steentje of takje, met 
de letters naar beneden op de grond. Om 
de beurt rennen de leerlingen vanaf een 
afstand naar de kaartjes en draaien en twee 
om. Heb je twee dezelfde kaartjes? Dan 
mag je ze houden. Wie heeft er het meest?
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Bijlage 1: Woordkaartjes
(maak evt. zelf kaartjes als de leerlingen met 
andere woorden moeten oefenen)

lieg ziek

leef geef

rauw muis

weef lief
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gaf mug

lap buit

gum nauw

niet gat
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