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 1. Moodboards maken met Pinterest

Maak samen met je cursist een moodboard in Pinterest, of laat de cursist een moodboard als 
huiswerk maken en bespreek dit samen tijdens de les .

Voorbeeld:
Je wilt het thema ‘vrije tijd’ bespreken.
Maak een moodboard via Pinterest met ‘vrije tijd’. Deel dit moodboard met de cursist. Bespreek de 
woorden tijdens de les. Je kunt eventueel je scherm delen of de cursist kan ook inloggen op 
Pinterest.
Daarna maakt de cursist een moodboard met ‘vrije tijd’. Wat staat er allemaal op het bord van de 
cursist? Wat is het verschil met jouw bord? Welke woorden zijn nieuw voor de cursist? Schrijf deze 
woorden op.

Maak met de nieuwe woorden een zin. Laat de cursist de nieuwe woorden opschrijven in een eigen 
schriftje. Daarna maakt de cursist een zin met dit woord en typt het in het scherm van jullie gesprek. 
Bespreek de zin.

Herhaal dit woord de volgende les.

2. Bespreek de woorden aan de hand van teksten
 
Lees samen met de cursist een tekst door. Voordat je de tekst leest, zet je om de woorden die je wilt 
bespreken een hokje. Het is het beste als dit niet meer dan tien woorden zijn. Lees de tekst. Kan de 
cursist de betekenis van de woorden uit de tekst afleiden? Laat de cursist daarna zelf een voorbeeld 
met het woord geven.

Let op: je traint hier de woordenschat en niet de leesvaardigheid. Het kan zijn dat de cursist 
uiteindelijk het geheel van de tekst niet begrijpt. Dit kun je de volgende les nog een keer herhalen om 
de leesvaardigheid te trainen.

Om regelmatig leuke, bruikbare teksten te ontvangen, kun je je hier gratis inschrijven: https://
detaalschool.com/2018/11/05/docent-elke-week-een-nieuwsartikel-lesideeen-in-je-mail/?
fbclid=IwAR0BLDDeYrzsA3bmPDybgkql2WRjOYv7dQzeKbQ9dwu4hhWGA44kN4neOYY

https://detaalschool.com/2018/11/05/docent-elke-week-een-nieuwsartikel-lesideeen-in-je-mail/?fbclid=IwAR0BLDDeYrzsA3bmPDybgkql2WRjOYv7dQzeKbQ9dwu4hhWGA44kN4neOYY
https://detaalschool.com/2018/11/05/docent-elke-week-een-nieuwsartikel-lesideeen-in-je-mail/?fbclid=IwAR0BLDDeYrzsA3bmPDybgkql2WRjOYv7dQzeKbQ9dwu4hhWGA44kN4neOYY
https://detaalschool.com/2018/11/05/docent-elke-week-een-nieuwsartikel-lesideeen-in-je-mail/?fbclid=IwAR0BLDDeYrzsA3bmPDybgkql2WRjOYv7dQzeKbQ9dwu4hhWGA44kN4neOYY
https://detaalschool.com/2018/11/05/docent-elke-week-een-nieuwsartikel-lesideeen-in-je-mail/?fbclid=IwAR0BLDDeYrzsA3bmPDybgkql2WRjOYv7dQzeKbQ9dwu4hhWGA44kN4neOYY
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3.Test de woorden met Kahoot

Een leuke manier om te controleren of de cursist de woorden nog kent, is via Kahoot 
(www.kahoot.com). Binnen Kahoot kun je een toets opzetten. Oefen dit aan het begin van de les. 
Herhaal de woorden die de cursist fout heeft, gedurende de les. Je ziet meteen de uitslag.

4. Oefen woorden met plaatjes

Hang plaatjes op. Dit kan op de achtergrond, zolang het maar in zicht is. Bespreek de woorden. Zet 
daarna de webcam even uit. Hang de plaatjes op een andere volgorde en zet de webcam weer aan. 
Van welke plaatjes weet de cursist de naam nog?
Bruikbare plaatjes kun je vinden via: https://www.eslflashcards.com/

5. Woorden flitsen door je scherm te delen

Deel je scherm. Open een (online) word document met tien woorden. Laat de cursist 1 minuut naar 
deze woorden kijken. Stop het scherm delen. Laat de cursist typen welke woorden hij nog weet. Deel 
daarna weer je scherm om te kijken of dit klopt. Welke woorden heeft de cursist goed? Bespreek 
daarna alle woorden.

6. Controleer de woordenschat d.m.v. een online spel

Gebruik Quizlet (https://quizlet.com/nl) om een woordenschatspel te spelen. Er staan verschillende 
spellen op. Kies er een uit en speel het samen met de cursist. Gaat het goed? Ga door naar het 
volgende onderwerp. Gaat het niet goed? Bespreek de woorden en herhaal ze de volgende les in 
een andere werkvorm of met een ander spel nog een keer.

Let op: voel goed aan hoe je cursist reageert op het spelen van een spel tijdens een online les. 
Sommige cursisten vinden dit heel leuk om te doen, maar anderen doen dit liever als huiswerk. Het is 
goed bruikbaar als ijsbreker voor 5 - 10 minuten.

 
7. Woorden opzoeken via pixabay of pexels

Neem een audio op waarbij je de woorden inspreekt (bijvoorbeeld via whatsapp) die je wil dat de 
cursist leert. Zet de audio tussendoor niet op pauze. Laat de cursist via pixabay of pexel 
(www.pixabay.com of www.pexel.com) de woorden opzoeken die hij niet kent. Hoeveel woorden kent 
hij niet? Kan hij ze vinden? Welke woorden kan hij niet vinden? Bespreek de woorden.

Let op: de cursist moet de woorden zoeken. Dit kost tijd. Spreek de woorden dus op een rustig tempo 
in.

http://www.kahoot.com
https://www.eslflashcards.com/
https://quizlet.com/nl
http://www.pixabay.com
http://www.pexel.com
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8. Herhaal de woordenschat met online memory.

Nog even tijd over aan het eind van de les? Speel samen memory. Gebruik een spel met de woorden 
die jullie tijdens de les geoefend hebben (http://www.memoryspelen.nl/index.php). Perfect om nog 
even de woordenschat te herhalen.

9. Woordenschat bijhouden d.m.v. google docs

Maak voor elke les een google docs aan waarin je de woorden zet die besproken worden. Pik hier 
elke keer aan het begin van de les 5 woorden uit. Laat de cursist een zin maken met de woorden, de 
woorden beschrijven, een voorbeeld geven of een synoniem / tegenstelling bedenken.. Je zou 
hiervoor een dobbelsteen kunnen gebruiken. Een online dobbelsteen kun je vinden via: http://
dobbelsteen.virtuworld.net/.

Stuur de aangepaste woordenlijst na de les terug via Google Classroom (classroom.google.com).

10. Woorden herhalen met een slideshow 

Maak een slideshow met plaatjes van woorden (niet meer dan 15) die de cursist heeft geleerd. Stuur 
hem de slideshow via het programma waarin jullie de les hebben. Verwijder daarna de slideshow 
weer. Geef hem 1 minuut om alle woorden op te schrijven. Hoeveel woorden heeft hij goed?

http://www.memoryspelen.nl/index.php
http://dobbelsteen.virtuworld.net/
http://dobbelsteen.virtuworld.net/
http://classroom.google.com

