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Waarom?
Woordenschat is een belangrijk onderdeel om de wereld om je heen te 
begrijpen. Wanneer je woordenschat groot is, wordt technisch lezen, 
begrijpend lezen en met anderen communiceren via spraak en schrift 
gemakkelijker. Woordrijtjes stampen is niet zo leuk en weinig zinvol. 
Woordenschat in context, spelenderwijs, met veel gevarieerde 
herhaling… dat is wat we willen doen. 

Wat?
Woordlinkkaartjes is een set inspiratiekaartjes waarop je zoveel 
mogelijk woorden, binnen een bepaald thema, op kaartjes in groepjes 
van 5 ziet staan. Je kunt ze op allerlei manieren gebruiken ter inspiratie 
en aanvulling op je lessen binnen een bepaald thema. 

Deze set gaat over Wereldoorlog II. Woorden die in de kerndoelen 
genoemd worden komen erin terug. Ook andere veelvoorkomende 
woorden die in diverse wereldoriëntatie- en taalmethoden genoemd 
worden, vind je op deze kaartjes. 

Deze set heeft 80 woorden, verdeeld over 16 woordkaartjes. Een 
complete set heeft 160 woorden en is te verkrijgen via:
www.voordeleerkracht.nl
Of
www.iederzijntalent.com

Je krijgt ook lege kaartjes. Zo kun je zelf kaartjes aanvullen of zelfs 
kinderen hun eigen kaartjes laten maken. 

De thema’s zullen we steeds uitbreiden. Heb je zelf een thema wat je 
graag uitgewerkt wilt zien? Laat het ons weten via:

Iederzijntalent@gmail.com
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Hoe: praktisch aan de slag

Hieronder zie je een overzicht van de activiteiten, die ondersteund worden door de 
woordlinkkaartjes. Bij elke activiteit vind je:
• Moeilijkheidsgraad  * 
• Aantal kinderen
• Duur van de activiteit
• Welke fase van het thema
• Link met andere vakken
• Link met executieve functies

Omdat we van overzicht houden, hebben we eerst alle activiteiten in een tabel gezet en 
leggen we daarna alle activiteiten kort uit. 

In deze versie vind je 7 mogelijke activiteiten. Wil je graag alle activiteiten ontvangen, 
dan kun je de complete versie verkrijgen via:
www.voordeleerkracht.nl
Of
www.iederzijntalent.com

Print de kaartjes uit, als je ze los wilt gebruiken, dan knip je ze ook los.
Ga je ze vaker gebruiken, houd je ervan als het netjes blijft…. Lamineren. Je kunt dan 
ook een achterkantje erachter maken, zodat je niet door de kaartjes heen kunt lezen,

Stop de kaartjes in een mooi doosje, hang ze op, maak er propjes van…. Wat je wilt en 
leuk vindt. Varieer en kies wat bij je past.

Bronnen

We hebben gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
https://www.slo.nl/thema/meer/tule/orientatie-jezelf-wereld/

https://wikikids.nl/Tweede_Wereldoorlog

Diverse methodes voor wereldoriëntatie
Diverse methodes voor taal
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Activiteit Graad Aantal Duur Fase Vak
Vaardig
heid

Executieve
functies

Woordzoeker maken ** 1 30 min S, M SP VA F T P O DD M

Kruiswoordpuzzel maken *** 1 30 min M, E SP VA F T P O DD M

Categoriseren ** 1 15 min M, T TA W VA F T P O DD M

Tekst met  5 woorden *** 1 45 min M TA ER VA F T PO DD M

1 antwoord, 5 vragen *** 1 30 min M, E TA AD W VA F T P O DD M

Maak een denkvierkant *** 1/groep 30 min M,E CD AD W VA F T P O DD M

1 hoort er niet bij *** 1/groep 30 min M,E CD AD W VA F T P O DD M



S Start van het thema: verkennen
T Tussendoor, tijdens het gehele thema
M Midden van het thema, inhoud
E Eind van het thema, evalueren en verdiepen

TL Technisch lezen
SP Spelling
TA Taal
BV Beeldend vormen
SV Studievaardigheden
CD Creatief denken
KD Kritisch denken
AD Analytisch denken
DV Digitale Vaardigheden
GV Gespreksvaardigheden

EF Executieve vaardigheden

W Werkgeheugen
ER Emotieregulatie
RI Reactie inhibitie
VA Volgehouden Aandacht
F Flexibiliteit
T Taakinitiatie
P Plannen
O Organiseren
TM Time management
DD Doelgericht Doorzettingsvermogen
M Metacognitie
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Woordzoeker maken extra nodig: woordzoekermaker (digitaal) 
schrijfmateriaal

Pak meerdere kaartjes, maak een woordzoeker van de woorden. Wil je het moeilijker maken? Dan 
schrijf je de omschrijving van het woord op en het antwoord in de woordzoeker. Denk aan de 
richting van schrijven. Of maak je het nog lastiger en wordt het ook een ”zoek om de hoek” woord? 

Kruiswoordpuzzel maken extra nodig: kruiswoordpuzzelmaker (digitaal)
schrijfmateriaal

Pak meerdere woordkaartjes. Maak een kruiswoordpuzzel, waarin de woorden komen die je 
omschreven hebt. Omschrijf je woorden zo goed mogelijk. Maak de puzzel en lever de oplossing 
ook aan.

Categoriseren extra nodig: schrijfmateriaal
Pak meerdere woordkaartjes. Zoek de woorden die bij elkaar zouden kunnen horen bij elkaar en 
schrijf deze op een nieuw kaartje. Kun je nog meer woorden in dezelfde categorie bedenken?

1 antwoord, 5 vragen extra nodig: schrijfmateriaal
Pak een kaartje en bedenk bij elk woord op het kaartje 5 vragen waarop het antwoord het woord 
op het kaartje is. 

Maak een denkvierkant extra nodig: internetverbinding 
knutselmateriaal

https://www.vouwjuf.nl/denkvierkanten/

Pak een kaartje. Lees de 5 woorden die erop staan. Ga op zoek naar 4 plaatjes die goed bij dit 
woord passen, of zelfs dit woord zijn. Dit kan digitaal, maar je kunt natuurlijk ook tijdschriften 
gebruiken. Zet of plak deze in een mooi vierkant. Werk netjes. Ga met een groepje of de groep 
brainstormen welke plaatje er niet bij hoort.

Of
Zoek de verbinding tussen de 4 plaatjes. 
Bereid dit voor. Bedenk zelf voorbeelden, zodat je het gesprek kunt leiden. Sta open voor suggesties 
die iedereen heeft. Pas gespreksregels die in jouw groep gelden, goed toe. 

1 hoort er niet bij
Zie de uitleg bij het denkvierkant, maar nu zonder plaatjes.
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10 mei 1940
hongerwinter
Adolf Hitler
Royal Air Force
onderduikers

Duitsland
4 mei 1945
NSDAP
persoonsbewijs
Hannie Schaft

Sovjet-Unie
overgave
Kristalnacht
het verzet
morsecode

Nederland
4 mei
Rijkskanselier
Jodenster
voedselbonnen

15 mei 1940
Nederlands Indië
Führer
deportatie
Februaristaking

capituleren
5 mei
Oostenrijk
Kamp Westerbork
mof

regering
dodenherdenking
bezetten
Bergen- Belsen
Radio Oranje

koningshuis
Indonesië
Tsjecho - Slowakije
verbeurd verklaren
dropping
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geallieerden
Frankrijk
Nieuwe Hollandse Waterlinie
Berlijnse Muur
wraak

invasie
Berlijn
bombarderen
Koude oorlog
annexeren

Normandië
Eerste wereldoorlog
Henri Winkelman
wederopbouw
Germaans

D-Day
Londen
Gerbrandy
NAVO
schrikbewind

linies
gehandicapten
Amsterdam
Radio Oranje
Europese Unie

bevrijding
Rotterdam
economische crisis
terreur
NSB

Operatie Market Garden
Vrede van Versailles
homoseksuelen
drukkerij
passief anti-Duits

Slag om Arnhem
defensie
Jehova’s getuigen
Luftwaffe
bezetting
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