Verantwoording SLIM Oefenen met d's en t's en sterke en onregelmatige werkwoorden
Twee typen spelling
In het onderwijs onderscheiden we twee typen spelling, namelijk het spellen van werkwoorden en
niet-werkwoorden. Iets nauwkeuriger: het spellen van onveranderlijke en veranderlijke woorden.
SLIM Oefenen met d's en t's en sterke en onregelmatige werkwoorden bevat oefenstof over de
eerste groep: veranderlijke woorden.
1000 oefenopgaven
Het lesmateriaal bestaat uit 1000 oefenopgaven. Het kind krijgt een complete zin te zien waarin
een persoonsvorm of een deelwoord onvolledig wordt weergegeven. Het kind vult deze
persoonsvorm of dit deelwoord op de juiste manier aan.
De opgaven zijn als volgt verdeeld.
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sterke en onregelmatige werkwoorden
regelmatige werkwoorden
persoonsvormen
deelwoorden

Het lesprogramma op deze cd-rom is opgesteld met als uitgangspunt dat de kinderen al ervaring
hebben met persoonsvormen en deelwoorden. Wel wordt in het keuzemenu nog even aangestipt
wat deze termen betekenen.
Het doel van deze cd-rom is de kinderen oefenmateriaal te verschaffen waarmee het juist schrijven
van persoonsvormen en deelwoorden kan worden geleerd/verbeterd.

Regelmatige werkwoorden
De toegepaste methodiek is vrij eenvoudig. De kinderen leren vier typen werkwoorden herkennen
die model staan voor de verschillende vormen van het gebruik van d's en t's.
Via vergelijkbaarheid moet de leerling de juiste schrijfwijze leren vinden van de werkwoordsvorm
dat hij gaat schrijven.
Het gaat om deze vier basistypen:
rennen
ik ren
(het, zij) hij rent
wij rennen

ik rende
wij renden
ren jij?
rent hij?
(wij hebben) gerend
stoppen

ik stop
(het, zij) hij stopt
wij stoppen

ik stopte
wij stopten
stop jij?
stopt hij?
(wij hebben) gestopt
voeden

ik voed
(het, zij) hij voedt
wij voedden

ik voedde
wij voedden
voed jij?
voedt hij?
(wij hebben) gevoed

rusten
ik rust
(het, zij) hij rust
wij rusten

ik rustte
wij rustten
rust jij?
rust hij?
(wij hebben) gerust

Sterke en onregelmatige werkwoorden
Hoewel sterke werkwoorden een regelmatige tegenwoordige tijd hebben, en de kinderen dus
gewoon de regels voor de vervoeging van de tegenwoordige tijd zouden kunnen gebruiken, hebben
we er op deze cd-rom niet voor gekozen hier eveneens basistypen aan te bieden. In principe zijn er
zeven van die basistypen, maar helaas kunnen toch niet alle werkwoorden op die manier worden
beschreven. We bieden een selectie aan van de meest voorkomende sterke werkwoorden en sturen
aan op memorisatie.
Hetzelfde geldt voor de onregelmatige werkwoorden hebben, zijn, wezen, kunnen, zullen, mogen
en willen.

Het Kofschip
Voor kinderen die moeite hebben met bovenstaande werkwijze is in de uitleg een extra pagina
opgenomen waarin wordt uiteengezet hoe het ezelsbruggetje 't Kofschip kan worden gebruikt.

