1. Hoe leer ik woorden?
Woorden leren/memoriseren
Algemeen
Bij Nederlands, Frans, Engels en volgend jaar Duits moet je vaak woorden leren. Woorden
leren betekent dat je die woorden voor altijd moet onthouden. Je hebt ze dus de rest van
je schooltijd nodig!
Memoriseren doe je in een stille ruimte (geen geluidsbronnen, geen games, geen
computer, geen broertjes of zusjes, kortom geen afleiding).
Veel leerlingen zijn tegenwoordig bang voor de stilte en zoeken de onrust op. Ze
zeggen dat het beter gaat in de woonkamer of aan de keukentafel of met de radio aan.
Het is wetenschappelijk bewezen dat stilte het leerproces bevordert.
Er zijn meerdere manieren om woorden te leren. Hieronder vind je een paar manieren.
A
Woordjes leren lijkt saai, maar als jij je fantasie erbij gebruikt, kun je het zelf leuk maken.
Bijvoorbeeld: je moet het woordje ‘(de) ‘bloem’ leren. Leer je dan alleen maar ‘the flower’,
‘la fleur’ of ‘die Blume’, dan ben je het zo weer vergeten. Stel je bij zo’n woord een
prachtige bloem voor, dan maak je van het woordjes leren een mooie film. Een mooie film
met geluid, want je spreekt het woordje ook hardop uit.
Woordjes leren is dus denken aan de dingen die de woorden voorstellen en tegelijk
hardop die woorden zeggen.
Je kent de woorden dan al aardig, maar nu moet je ze ook gaan opschrijven en
controleren of je ze goed geschreven hebt.
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Neem steeds de hele rij woorden door en stel je daar de betekenis bij voor.
Schrijf onder elkaar alle woorden twee keer over en controleer of je geen
overschrijffouten hebt gemaakt.
Schrijf de betekenis erachter in het Nederlands.
Bedek met een blaadje de Nederlandse betekenis en kijk welke woordjes je nu al
weet.
Herhaal de woorden die je nog niet weet. Stel je de betekenis voor. Zeg ze hardop.
Schrijf ze nog een keer op. Controleer altijd of ze goed geschreven zijn.
Stop na tien minuten en ga maakwerk doen.
Pak na een half uurtje de woordjes weer voor je en bedek weer het Nederlands.
Kijk of je ze nog kent.
Leer dan alleen nog de woorden die je niet kent.
Dek vervolgens de Nederlandse woorden af en leer de vreemde woorden op
dezelfde manier.
Stop weer na tien minuten en ga maakwerk doen.
Pak na een tijdje nog een keer de woordjes voor je en leer alleen de woordjes nog
eens die je nog niet weet.
Schrijf de moeilijkste woorden nog eens op en controleer of je ze goed geschreven
hebt.
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Laat je schriftelijk overhoren, maar wel door elkaar en niet van boven naar
beneden.
Woordjes leren betekent veel herhalen. 3 keer 10 minuten is meer dan 30 minuten!
Ook oude woordjes nog eens herhalen is heel handig.
Zelfstandig naamwoorden altijd met lidwoord leren.
Vraag bij mondeling overhoren steeds maar weer die woordjes die je niet kunt
onthouden: geduld wordt altijd beloond.
De woorden die je dan nog niet kent 5x uitschrijven (let op spelling).
Jezelf schriftelijk overhoren: nauwgezet de spelling controleren.

Schrijven: Maak rijtjes van maximaal 10 woordjes (evt. 7).
Het is handig om een vel papier in de lengte te vouwen en op de ene zijde de
Nederlandse woorden en op de andere zijde de vertaling te schrijven. Ook kunnen
de woorden op de computer ingetikt worden.
Eerst alleen lezen.
Dan meerdere malen hardop zeggen.

Je gebruikt zo het visuele, motorische en het akoestische geheugen.
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Daarna jezelf overhoren: je maakt een apart lijstje van de woorden die je dan niet
kent. Dit lijstje leer je nog een keer.
Laat je door je ouders overhoren: vooral het lijstje met de woorden die je niet
kende.
Leer niet vlak na het eten.
Leer nooit langer dan 30 minuten achter elkaar woordjes (het rendement zakt dan
aanzienlijk).
Als je te veel woordjes voor 1 dag moet leren, spreidt het dan over meerdere dagen
uit. Herhaling is heel belangrijk (zet eens de wekker een half uurtje vroeger. Je bent
dan nog erg fit).
Leer de woordjes van Frans, Duits, Engels en de klassieke talen nooit achter
elkaar.
Ga niet vlak voor een overhoring nog in de gang leren, dit verstoort meer dan het
oplevert.
Gouden tip: woordjes leren gaat beter als je vijf x 10 minuten leert, dan wanneer je
een keer een uur leert.

Woordjes leren kan ook zo:
 Pak de woordenlijst voor je en zoek eerst alle woorden die je al kent en kunt
schrijven. Die ga je niet leren, want die ken je al!
 Dan pak je de eerste 5 woordjes die je niet kent en die leer je zo; hardop zeggen.
Dan pak je de volgende 5 woordjes erbij. En dit doe je tot je alle woordjes gehad
hebt. Dan schrijf je alle woordjes een keer op.

Sites die handig kunnen zijn bij het leren van woordjes:
www.teach2000.nl
www.wrts.nl

