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Werkvorm: Woordenweb 
 

Doelgroep:  
(aanduiden) 

SLK-BG-TG-EG 

 

Geschikt voor kinderen met: 

ADD- ADHD 

autisme 

dyslexie 

auditieve en communicatieve beperkingen 

mentale beperkingen 

Duur:  

lesdeel – lesuur 

 

Groepsindeling: 

Groep per 2, 3, 4, … 

Klassikaal 

 

 

1. Doel: introductie van iets nieuws, voorkennis actualiseren, zelfstandige verwerking, terugblik 

 

2. Geschikt voor: 

-open opdrachten 

-inventariseren van voorkennis 

-begrijpen van teksten 

-samenvatten van wat geleerd is 

-taal, zaakvakken 

 

3. Welke samenwerkingsvaardigheden worden bevorderd? 

-luisteren 

-overleggen 

-besluiten nemen 

 

4. Voorbereiding: 

a. Klasinrichting:  kleine groepjes van max. 4 lln. 

b. Materiaal: groot vel papier, een kleurstift per lln. binnen de groep 

 

5. Werkwijze: 

a. Elke groep krijgt een groot vel papier en elke lln. krijgt een eigen kleurstift. 

b. Midden op het vel papier staat een vierkant met een centraal onderwerp of begrip. 

c. De lk. vraagt aan de lln. met woorden aan te geven wat de titel bij de lln. oproept. Om de 

beurt, met de wijzers van de klok mee, mogen de groepsleden iets opschrijven (werkvorm 

rotonde), tekenen of opplakken. 

d. De woordenwebben worden opgehangen en de woordvoerders van de groepen lichten toe.   

e. Er wordt geëvalueerd hoe ze deze werkvorm vonden. 

 

6. Voorbeeld: 

-Taal: Een woordenweb maken over een thema vb. natuur 

-Zaakvakken: Wat weten de lln. vb. al over WO II 

-SLK: woordenschatontwikkeling rond een thema vb. de markt, de kinderen tekenen iets 

wat bij het thema hoort. 
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7. Variaties: 

-woordspin: in het midden staat een trefwoord en de lln. schrijven 8 woorden op die 

iets met dit trefwoord te maken hebben. 

-lln. maken elk een woordenweb dat nadien vergeleken wordt en tenslotte wordt er 1 

woordenweb met de hele groep samengesteld. 

 

8. Tips en adviezen:  

-Bij hogere groepen kunnen er eventueel relaties tussen de woorden gevonden worden. 

-Wordt ook gebruikt om te evalueren wat je geleerd hebt in een les. 

-SLK: kinderen tekenen of plakken plaatjes op.  Ze kunnen op voorhand in een 

tijdschrift naar plaatjes zoeken en uitknippen. 

-De bedoeling is dat groepsleden verder gaan op wat andere groepsleden hebben 

ingebracht.  Niet alleen maar werken op het stuk papier dat voor je ligt.  Hiervoor 

zijn de stiften in verschillende kleuren belangrijk. 

 

 

Ruimte voor evaluaties en notities door de leerkracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


