
LEVELS

SPELL-IT bestaat uit vier levels: 
Level 1: Het Boomhut Bos: klankzuivere woorden (boomhut)
Level 2: De Rimboe Rivier: basisregels (vlieg, lucht, meeuw)
Level 3: Het Woeste Woud: klankgroepregels (apen, spinnen)
Level 4: De Betoverende Bergen: weet- en leenwoorden (cobra, 
poema's)

Spell-it is een oefenprogramma voor spelling (en lezen). 
Op de site mijn.spellit.nl kan worden ingelogd. Kies een eigen naam 
en Avatar, dan kan het avontuur in de jungle van Spell-it beginnen! 
Let op: Zet de spellingcontrole van Google uit, want Spell-it heeft een 
eigen spellingcontrole. Spell-it werkt met de Chrome-browser. Zie 
ook de handleiding op de website www.spellit.nl

Inloggen

STAPPEN

Na de stappentoets worden de te oefenen stappen open gezet. Is de 
stap groen, dan heb je die behaald op niveau      .   Oefen minimaal  
op niveau              om de stap en het level te behalen. Ga je voor extra 
uitdaging, oefen dan op niveau                . Klik op de stap en ga zo naar 
de oefeningen op de lespagina. Klik op de toekan Kiko voor hints en 
tips. Ook laat Kiko je zien welk soort woorden je oefent. 

OEFENINGEN

BOOMHUT

De boomhut is de plek waar allerlei informatie is 
te vinden: Een logboek, een boekenlijst, 
herhalingsoefeningen, de shop waar badges 
gekocht kunnen worden met behaalde punten en 
een overzicht van wat er is geoefend. 

ANKERWOORDEN

SPELL-IT is universeel bij elke methode in te zetten. Er wordt 
niet met regels gewerkt, maar er is veel aandacht voor en 
oefening met woordstructuren en ankerwoorden. Door veel 
oefening en succeservaring op te doen met 'direct goed' en 
veilig inprenten, wordt de spellingwoordenschat uitgebreid. 

MOTIVATIE

SPELL-IT is heel motiverend omdat er géén fouten 
kunnen worden getypt. Daarnaast houdt SPELL-IT bij 
hoeveel woorden er zijn geoefend. Oefenen levert 
punten op om weer nieuwe spullen te kopen voor 
jouw jungle-avontuur. 

SCHRIJVEN OF TYPEN

SPELL-IT wisselt typen en schrijven af. Ook wordt 
het oefenen op woord-, zins- en tekstniveau 
afgewisseld. Per stap is er een werkboek te 
downloaden en printen. Het werkboek bevat 
verschillende effectieve oefeningen. 

SPELL-IT heeft drie soorten oefeningen: 
  1. Verkennen (woordstructuur, klankgroepen)
  2. Oefenen (o.a. visueel en auditief dictee)
  3. Toetsen (oefendictee en stapdictee)
Leerlingen ontdekken zelf welke oefeningen hen het meeste      
opleveren. Doe minimaal 2 oefeningen van 'verkennen' én 2 
van 'oefenen' om goede paadjes te maken voor woorden.  
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