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Spelwijzer in het kort
Spelwijzer is een methode die speciaal ontwikkeld is voor zwakke spellers. Zwakke spellers 
hebben moeite met het begrijpen en toepassen van de spellingsregels. Spelwijzer omzeilt de 
spellingsregels en legt de focus op herhaaldelijk schrijven waardoor de juiste schrijfwijze 
automatisch wordt ingeprent.

Werkwijze van Spelwijzer
Het complete spelwijzer pakket bestaat uit één werkblikje per persoon, 8 woordblikjes (met 
180 woordkaartjes per blikje), bijbehorende werkboeken en een licentie voor de digitale 
leeromgeving. 
 
Elke leerling krijgt een werkblikje waar de 12 persoonlijke woordkaartjes in zitten. Door 
middel van tabbladen ‘oefenen’, ‘nog een keer oefenen’ en ‘dit kan ik al’, worden de woorden 
minimaal 2x herhaaldelijk geoefend in het werkboek en getoetst middels een (digitaal) dictee. 

De woordblikjes zijn gecategoriseerd in 8 niveaugroepen van midden 3 tot en met eind 6. Het 
streefdoel is om elk half jaar minimaal één blikje met 180 woorden te verwerken. De leerling 
krijgt 12 kaartjes op eigen niveau waarmee hij/zij opdrachten in het werkboek gaat maken. 
Op verschillende manieren gaat de leerling aan de slag met de woordjes waardoor op 
natuurlijke wijs de woordjes worden ingeprent. De focus ligt op herhaling en niet op het 
benoemen van fouten. De fouten worden er vanzelf uitgefilterd doordat het kaartje met het 
woord in de routine van de leerling blijft. 

Wanneer de leerling elk half jaar een blikje met 180 woorden heeft geleerd kan hij/zij 
ongeveer 80% van hun dagelijkse spontane spelling correct schrijven. 

De woordblikjes corresponderen met de volgende dictees:

M3: doos 1 met daarin de woorden 1 – 180  
E3: doos 2 met daarin de woorden 181 – 360  
M4: doos 3 met daarin de woorden 361 – 540   
E4: doos 4 met daarin de woorden 541 – 720  
M5: doos 5 met daarin de woorden 721 – 900  
E5: doos 6 met daarin de woorden 901 - 1080  
M6: doos 7 met daarin de woorden 1081 – 1260   
E6: doos 8 met daarin de woorden 1261 – 1440 
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RT-pakket Spelwijzer
Het RT-pakket bestaat uit:

• een uitgebreide handleiding

• 8 woordblikjes

• 1 werkblikje met tabbladen 

• 8 werkschriften (van elk deel één exemplaar)

Uitgebreide handleiding
In de uitgebreide handleiding van spelwijzer zit alle praktische informatie die je nodig hebt 
om te werken met Spelwijzer. Ook zitten er woordenlijsten met de woorden uit elk 
woordblikje. 

Woordblikjes 
Selecteer uit het woordblikje, bestaande uit 180 kaartjes, de eerste 12 woordkaartjes en geef 
deze kaartjes aan de leerling. Met deze 12 opeenvolgende woordkaartjes maakt de leerling 
de oefeningen uit het werkschrift. 
 
Woordblikje 1  Woordkaartjes 1 – 12  
Woordblikje 2 Woordkaartjes 181 – 193  
Woordblikje 3 Woordkaartjes 361– 373  
Woordblikje 4 Woordkaartjes 541 – 553  
Woordblikje 5 Woordkaartjes 721 – 733  
Woordblikje 6 Woordkaartjes 901 – 913  
Woordblikje 7 Woordkaartjes 1081 – 1093  
Woordblikje 8 Woordkaartjes 1261 – 1273  

Werkblikje 
In het werkblikje stopt de leerling de kaartjes waarmee hij aan het oefenen is. Deze mag hij 
mee naar huis nemen om te oefenen. Door middel van tabbladen ‘oefenen’, ‘nog een keer 
oefenen’ en ‘dit kan ik al’, worden de woorden minimaal 2x herhaaldelijk geoefend in het 
werkschrift. Zo heeft de leerling inzicht in zijn eigen ontwikkeling. 
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Werkschrift 
De leerling maakt de oefeningen van blok 1 uit het werkschrift met de 12 woorden uit het 
woordblikje. Nadat hij alle oefeningen heeft gedaan, maakt hij een dictee.
 
Het werkschrift bestaat uit zes oefeningen:

1. Voorlezen:  
Hardop voorlezen van de woorden aan een spellingmaatje of juf/meester. 

2. BLOON: 
Elk woord bekijken, lezen, omkeren, opschrijven/typen, nakijken.

3. Woordenboek: 
Betekenis van drie (moeilijke) woorden opzoeken en opschrijven.

4. Woorden bouwen: 
Woord per letter opbouwen, zie uitleg in het werkschrift.

5. Zinnen maken: 
Zin maken met een gekozen woord. Het woord onderstrepen en controleren.

6. Dictee:
Mondeling dictee afgestemd op de geoefende woordjes.

Dictee
 
Het eerste dictee  
Neem het dictee mondeling af. Het eerste dictee altijd  bestaat uit de eerste 12 woorden uit 
het woordblikje. Je kunt er voor kiezen om alleen de woorden te noemen. Je kunt er ook voor 
kiezen om de zinnen te gebruiken die de leerling heeft opgeschreven in zijn werkschrift 
dictee af. Het is de bedoeling dat de leerling alleen het gevraagde woord opschrijft. 

Nieuwe woordkaartjes in blok 2  
Na het eerste dictee zijn er wellicht een aantal woorden fout gespeld. Geef de leerling 
opnieuw 12 kaartjes bestaande uit: 
- de fout gespelde woorden uit het vorige dictee  
- opeenvolgende nieuwe woorden (aangevuld tot 12)  
 
De leerling maakt met deze 12 woordjes de oefeningen uit het werkschrift. 
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Het tweede dictee  
Het tweede dictee zal bestaan uit de fout gespelde woorden van het eerste dictee aangevuld 
met nieuwe woorden tot een totaal aantal van 12 woordjes. Etc. 

Let op: Na 4 blokken komt er een herhaaldictee. Het herhaaldictee bestaat uit alle 
woorden uit de eerste 4 blokken.  

Hieronder staat een voorbeeld van de volgorde van de werkwijze.

 
Voorbeeld resultaten dictee met de woorden uit werkblikje 1 

Blok 1 1.  weg Blok 2 1. de tuit

2.  gaan 2. de vader

3.  is 13. de kers

4.  de vaas 14. de brug

5.  de tuit 15. die

6. meer 16. de moeder

7. de kraal 17. het dier

8. de vader 18. sloop

9. uit 19. gaat

10. daar 20. vol

11. ook 21. de film

12. goed 22. veel
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