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Werk je met nieuwkomers? DOE JE DAN MEE? 

Afgelopen weken hebben een aantal Amsterdamse (en Amstelveense) leerkrachten van verschillende 

nieuwkomersklassen bij ons aan de deur geklopt voor ondersteuning. Er blijkt behoefte te zijn aan 

scholing op het gebied van woordenschat, met name aan Met Woorden in de Weer.                                                                 

Daarnaast hebben we veel enthousiaste reacties gekregen over de leskist LOGO 3000 in combinatie met 

Mondeling Nederlands en het thema ‘het Weer’. 

Om gevolg te kunnen geven aan de behoefte van leerkrachten en pedagogisch medewerkers die met 

nieuwkomers werken, hebben Rezulto (Dirkje van den Nulft) en Het ABC (Moniek Sanders) een 

aanbod ontwikkeld voor het komende schooljaar. Dit aanbod kan met de Amsterdamse lerarenbeurs 

gefinancierd worden. Sorry Amstelveen!  

 
Met Woorden in de Weer 
 

Het scholingsaanbod bestaat uit een vaardigheidstraject Met Woorden In de Weer (MWidW). De 
training en (peer)coaching van MWidW zal starten in augustus 2017 en worden afgerond in januari 
2018. Voor deze training in de woordenschataanpak MWidW is zowel individuele- als ook 
teamaanmelding mogelijk.  
 

Wat Wie Inhoud     Datum 
1e trainingsdag 
MWidW 
 

Dirkje van den Nulft  Kennis- en vaardigheidstraining (zie competenties) augustus 2017 

Collegiale 
coaching 
 

Deelnemers  Afkijken en leren van elkaar 

 Peer-feedback op gerichte MWidW vaardigheden: 
viertakt met focus op labelen en consolideren 

 

september/ 
oktober 2017 

2e  trainingsdag  
MWidW 

Dirkje van den Nulft 
Moniek Sanders: middag 
 

 Kennis- en vaardigheidstraining oktober 2017 

Klassenbezoek 
coaching on the 
job 

Moniek Sanders  Feedback op gerichte MWidW vaardigheden  

 Praktijkondersteuning en advies 
 

oktober/ 
november 2017 

1 dagdeel 
coaching MWidW 
 

Moniek Sanders 
 

 Terugkoppeling: gemeenschappelijke tips en kansen 

 Lancunes in vaardigheden: gericht, extra oefenen 

 Praktijkondersteuning en advies van coach en peer 
 

november 2017 

Collegiale 
coaching 

Deelnemers 
 

 Afkijken en leren van elkaar  

 Peer-feedback op gerichte MWidW vaardigheden: 
viertakt met focus op  conceptopbouw, 
consolideren en toetsen 

 

november/ 
december 2017 

Video opname Deelnemers 
 

 Praktijk: een woordenschatkijkje in de klas 

 Interview 
 

november/ 
december 2017 

1 dagdeel  
afsluiting 
inventarisering 
vaardigheden 
MWidW 
 

Moniek Sanders 
Dirkje van den Nulft 

Coachings-bijeenkomst  

 MWidW vaardigheden: peer, coach en trainer 

 Video: peer-feedback  

 Praktijkondersteuning en advies 
Afspraken vervolg opzet WAK-BAK-LOGO koppelen 
aan eigentijds (prenten)boek 
 

januari 2018 
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Collectief ontwikkelen nieuwe Leskist  

Nadat iedereen zich de vaardigheden eigen heeft gemaakt, bestaat er de mogelijkheid om 

gezamenlijk een ‘lessenreeks gekoppeld aan een prentenboek/leestekst’ te ontwikkelen voor het 

nieuwkomersonderwijs. Bij deze lessen zullen zowel de BAK-woorden, de WAK-nieuwkomers 

woorden en LOGO 3000 en groep 3 centraal staan. Afhankelijk van het aantal deelnemers gaat dit 

vervolg wel of niet door.   

Wat Wie Inhoud    Datum 
1 dagdeel opzet 
lessen 
 

Moniek  
Dirkje  

Opzet WAK-BAK-LOGO koppelen aan eigentijds 
(prenten)boek 

 Digiwak nieuwkomers 

 Belang (voor)lezen 

 Logo 

 Opzet leskist 
 
 

   eind januari  
   2018 

Opzet  leskist Deelnemers 
 

 3 x opzet  leskist volgens stramien maken 

 Selectie prentenboek/tekst 
 

   februari 2018 

Online feedback 
bijstellen 

Dirkje 
Moniek 
Peer 
 

Ontwikkelen leskist volgens stramien: 
DIGIWAK/LOGO gekoppeld aan (voor)leesboek. 

   maart 2018 

1 dagdeel 
feedback leskist 

Dirkje  
Moniek 

Presentaties leskist 

 Uitwisselen materialen/ideeën 

 Feedback en advies   

 Afspraken praktische uitvoering, reflectie en 
beoordeling leskist 

 Inventariseren kosten uitvoering 
  

    april 2018 

Ontwikkelen  
leskist 

Deelnemers 
 

 Ontwikkelen leskist volgens stramien: 
DIGIWAK/LOGO gekoppeld aan (voor)leesboek. 

 In de praktijk uitvoeren en beoordelen 
 

    mei 2018 

1 dagdeel 
afsluiting 
 

Moniek  
Dirkje  

 2e evaluatie MWidW vaardigheden 

 Evaluatie leskist 

 Vervolg afspraken/onderzoek 
 

   eind mei/begin 
   juni 2018 

 
Kosten 
 

De kosten voor het hele traject bedragen € 2.000,- per deelnemer. Daarin is € 200,- per deelnemer 
opgenomen voor een eventuele vervanger voor de les. 
 
De trainingen zullen op een externe locatie plaatsvinden en de bijeenkomsten zullen rouleren op de 
verschillende scholen.  
 
Er bestaat een mogelijkheid om alleen voor het MWidW traject te kiezen.  
 
- Eventueel kan tegen een meerprijs het MWidW traject met een assessement worden afgesloten. Voor het 

MWidW-diploma is een theorie- en praktijk assessement nodig. 
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Met woorden in de Weer 

De leerkrachten die werken met de aanpak Met Woorden in de Weer₁ geven het volgende 

aan:  

 Leerlingen leren meer (brede woordkennis) en beter (diepe woordkennis) dan 

voorheen;  

 er is een verbeterde leeropbrengst met betrekking tot woorden leren;  

 zowel leerkrachten als leerlingen ervaren de aanpak positief, ze geven aan dat 

MWidW leuk, actief en wisselend is; 

 de grootste voordelen van MWidW zijn: een bewuste en structurele aanpak, de 

leeropbrengst en de praktische inzetbaarheid;  

 en is er meer uitwisseling en overleg tussen collega’s op school. 

 
₁ in 2014 heeft Annefieke  Bonants van de Duale Master Nederlands als Tweede Taal onder begeleiding van  

Prof. Dr. F. Kuiken  een onderzoek gedaan naar het woordenschatonderwijs op Amsterdamse basisscholen 

 

 

LOWAN Leskist 

‘Prachtig materiaal, het zou zo fijn zijn als het verder wordt uitgewerkt. Veel 
nieuwkomersscholen willen aan de slag met LOGO 3000 en deze koppeling is zo 
waardevol!‘ 
 
‘Ook bij ons is het aanvullend materiaal van LOGO 3000 zeer goed bevallen. Zou fijn zijn dat 
dit materiaal toegevoegd zou kunnen worden binnen alle thema‘s van MNN.’ 
 
‘Supergoed! Duidelijke platen bij het thema! 
Leuk, kan het voor heel mondeling Nederlands worden gemaakt, of in ieder geval welke 
praatplaat past bij welk thema van MN?’ 
 

2 video’s: 

https://www.youtube.com/watch?v=gkbZcKhvhVo 

https://www.youtube.com/watch?v=-5_h7hnM4KM 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gkbZcKhvhVo
https://www.youtube.com/watch?v=-5_h7hnM4KM

