fase 4 - opschrijven
opdrachtkaart 1
Werk samen met een maatje.
Spreek samen af wie A en wie B is.
Nodig: - oefenkaart of kaart met oefenzinnen of woorden uit je logboek
van de categorie die je wilt oefenen.
- papieren of digitale pagina en een bijpassende pen

Opdracht
B: Kies en lees een woord van kant A oif uit het logboek van A.
A: Benoem de categorie, bedenk welke letters je moet
kiezen en schrijf het woord op.
B en A controleren samen of alle letters kloppen.
Als je schrijft: zijn de letters duidelijk?
Als je typt: staan de letters er allemaal en op volgorde?
A: verbeter als dat nodig is, maar pas als je snapt waarom.
Doe het net zo bij nog 5 andere woorden van kant A.
Daarna draaien jullie de rollen om en ga verder kant B of het logboek van B.

Even terugkijken
Wat gaat al goed?
Welke klanken/letters zijn nog lastig?
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fase 4 – opschrijven
opdrachtkaart 2
Werk samen met een maatje.
Spreek samen af wie A en wie B is.
Nodig: oefenkaart met woorden of kaart met oefenzinnen
of woorden die je in je logboek hebt genoteerd
van de categorie die je wilt oefenen.
papieren of digitale pagina en een bijpassende pen.

Opdracht
Vouw je blad dubbel (of zet een streep in het midden):
zet links boven zeker en rechtsboven niet zeker.
Zeker betekent: ik weet zeker dat het woord zo goed is!
B: Kies en lees een woord van kant A of uit het logboek van A.
A: Benoem de categorie of categorieën van dat woord.
A: Schrijf het woord op in het rijtje van zeker of niet zeker.
B en A controleren samen. Kloppen alle letters? Zijn de letters duidelijk?
A: Verbeter als het nodig is, maar pas als je snapt waarom..
Doe het net zo bij nog 5 andere woorden van kant A of het logboek van A.
Daarna draaien jullie de rollen om en gebruik je kant B of de woorden uit het
logboek van B.

Even terugkijken
Waarover was je zeker?
Klopte dat ook?
Waarmee wil je nog wat oefenen?
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