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Woordzoekers
Je vindt die dingen vaak terug ‘in de boekskes’ als tijdverdrijf. Met een fluostift of
kleurpotlood de gevonden woorden inkleuren.
Zelf een woordzoeker maken vergt alleen een beetje typwerk, enkele klikken en KLAAR!
Het voordeel van dit online te doen is drieledig:
- je kan je woordzoeker ‘delen’ met iedereen via een verkorte link (automatisch met
Google URL shortener),
- je kan hem online direct ‘spelen’ (doorschuifsysteem in de klas)
- en natuurlijk kan je ook nog printen om het een keer ‘analoog’ te doen.
Het scherm is
uitermate duidelijk.
Alle spelinstellingen
die je kan kiezen
vragen geen verdere
uitleg. Je kan het zo
gemakkelijk of
moeilijk maken als
nodig...
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Woordzoekers inzetten
Het feit dat alle letters in het rooster hoofdletter-drukletters zijn maakt een woordzoeker
minder geschikt voor beginnende lezertjes. De hoofdletters komen in het Vlaams
onderwijs, in groep 3 - eerste leerjaar, iets later in het schooljaar aan bod.
Woordenschat - taalschat
Een woordzoeker maken met de woordenschat uit een thema. Voor de derde graad,
groep 7 en 8, kunnen dit ook woorden zijn uit het leervak Frans.
Ook wiskundeonderwijs bevat een heel pakketje vaktaal.
Parallellogram, trapezium, rechthoek,...
Vermeerderen, verminderen, delen, vermenigvuldigen, ...
Teller, noemer, breukstreep, verdelen, gelijk,
Een thema laten ‘raden / ontdekken’ aan de hand van de gevonden woorden in het
rooster (verbanden leggen).
Nederlands - spelling
Heel wat taalmethodes maken gebruik van spellingrijtjes rond eenzelfde moeilijkheid.
- een rooster rond ei- of ij-woorden
- een rooster met samengestelde zelfstandige naamwoorden: handdruk, boottocht, ...
- au- of ou-woorden in een rooster
- leenwoorden uit een andere taal

Ook bij deze toepassing is het aan jou om hiermee creatief aan de slag te gaan ...
Deze woordzoekers werken prima op een tablet. De link die je via ‘delen’ verkrijgt
kan je ook gebruiken om een QR-code van te maken. Handig!
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