Voorbeelden van inhouden van

Voorspel

Voorspel
Voorspel is een programma voor kinderen met spellingproblemen dat de opbouw volgt van de spellingcategorieën van de
nieuwe spellingtoetsen van het Cito, Spelling 3.0.
Voor informatie over de opbouw kunt u terecht op de website.
Ga naar: www.pravoo.com en klik op:
Spellingproblemen

Ga vervolgens naar: Meer informatie en klik op: [meer informatie.pdf]
In het nu volgende wordt nog extra informatie gegeven.

De basis
De basis van de aanpak bevat 6 stappen:
1.

de cognitieve benadering: bewustmaken

2.

woordverkenning: het leren van de kenmerken van het
woordtype

3.

oefenen: bij Voorspel staat centraal dat uit onderzoek is
gebleken dat kinderen het beste leren spellen door ze
hele woorden te laten schrijven. Ook als er een oefenblad is waarbij het erop lijkt dat het kind 1 letter in hoeft
te vullen, moet het dat hele woord opschrijven. Centraal staat ook een methode om woordbeelden in te
slijpen. Dat is een variant van het visuele dictee.

4.

integreren: voorafgaande woordsoorten oefenen gecombineerd met nieuwe woordtypen. Dus alles door
elkaar.

5.

dictee: het aanleren van het dicteegedrag.

6.

foutenreactie: het reageren op de woorden die ondanks het oefenen toch nog fout geschreven worden.

Voorbeeld 1
Categorie 3 van groep 3 met de uitleg van
het woordtype, een verwijzing naar de handleiding waarin staat aangegeven hoe je de
woordgroepen in moet slijpen en een invuloefening waarbij is aangegeven dat het hele
woord opgeschreven moet worden op bijlage 2 van het pakket.

Voorbeeld 2
Er is een extra letterboekje met oefening voor
alle letters.

Voorbeeld 3
De uitleg van de inprentingstechniek.

Voorbeeld 4
Een oefenblad van groep 4 met ook woorden
van vorige oefenbladen. Daarbij wordt niet
de letter ingevuld, maar weer het hele woord
opgeschreven. Bij stap 5 gaat het om een
dictee van de woordtypen die geoefend zijn.
Het dicteegedrag moet immers geoefend
worden.

Voorbeeld 5
Een blad van groep 4 met de uitleg van de
openlettergreepregel.
Bij stap 3 staan ook zinnen. Kenmerkend
voor Voorspel is dan ook dat niet alleen losse
woorden worden geoefend, maar de woorden worden ook in zinsverband geoefend.
Dat laatste is immers ook vaak de verschijningsvorm waarin de woorden voorkomen bij
de toegepaste spelling. Op die manier blijft
duidelijk dat het om taal gaat .

Voorbeeld 6
Een voorbeeld van een integratieblad van
groep 6 waarbij de kinderen moeten bepalen
om welk type woord het gaat. Dus eerst bewustwording. Daarna worden die woorden
ook ingeoefend.

Gereed is:
Groep 3: handleiding, letterboekje, hulpboek, antwoordenboek
Groep 4: handleiding, letterboekje, hulpboek, antwoordenboek
Groep 5: handleiding, hulpboek, antwoordenboek
groep 6: handleiding, hulpboek, antwoordenboek

Bestel deze uitgaven als volgt: Ga naar: www.pravoo.com, klik op: Webwinkel en daarna op: Spellingproblemen en bestel de uitgaven.

