
Veilig inprenten

Er worden taakgerichte, effectieve oefeningen aangeboden, o.a.: 
Visueel dictee waarbij de leerling het woord (en een zin) ziet én 
hoort en vervolgens zelf kan typen.  Auditief dictee waarbij de 
leerling het woord (en de zin) hoort en vervolgens zelf typt. Nog 
even spieken mág. 

Oriënteren

EIke spellingafspraak wordt in de oefeningen 
geïntroduceerd door woorden op verschillende 
manieren te verkennen: luisteren, lezen, klankgroepen, 
sorteren en markeren met kleur. Deze 'verrekijker-
oefeningen' zijn zeer geschikt voor samen inoefenen 
met instructiegroepen. Na het verkennen, wordt er pas 
geoefend met het typen van woorden (en zinnen). 

In Spell-it worden géén foute woordbeelden getoond. Woorden
worden dus direct goed ingeprent in het geheugen. Dit levert 
géén frustratie, maar juist motivatie op bij leerlingen met 
spellingproblemen of dyslexie. Zij krijgen een hint en kunnen het 
woord nogmaals correct typen.  

Effectief oefenen

Herhaling

Na een fout, wordt een woord nogmaals aangeboden. 
Ook komen die woorden in verschillende oefentypes 
opnieuw voor, wat gespreide herhaling mogelijk maakt.  
Er worden meerdere soorten woorden in één stap 
aangeboden. In Spell-it worden géén verwarbare 
categorieën (zoals au-ou, ei-ij) aangeboden.

www.spellit.nl

Drie niveaus

Elke stap kan op drie niveaus worden gedaan. De 
woorden verschillen in moeilijkheidsgraad qua spelling, 
woordlengte, betekenis en voorkomen van meerdere 
moeilijkheden in één woord. Een stap is 'behaald' 
wanneer deze minimaal op niveaau twee is gedaan.  

ADAPTIEF

SPELL-IT werkt op verschillende manieren adaptief. De 
begeleider kan een startlevel en een niveau kiezen, de 
inhoud van het woordpakket, de soort en hoeveelheid 
oefeningen én of er herhaald moet worden. Er kan ook 
gekozen worden voor een volledig adaptief te
doorlopen programma.

BESTELLEN

Ga naar www.spellit.nl voor meer informatie 
en bestellen.  Spell-it heeft diverse 
abonnementen voor thuis, praktijk of school.
 

UNIVERSEEL

Spell-it biedt geen spellingregels aan, maar ankerwoorden met een 
illustratie. Een leerkracht of begeleider kan de regels, formulering en 
stappenplannen van de eigen spellingmethode gebruiken met een 
korte instructie voorafgaand aan zelfstandige oefening. Spell-it gaat uit 
van het principe dat het brein zelf regelmatigheden/regels ontdekt als 
er voldoende en op een effectieve manier wordt geoefend. 

Spell-it is een online oefenprogramma wat voldoet aan de criteria voor effectief oefenen 
en remediëren. Spell-it biedt een compleet, methode-onafhankelijk spellingaanbod van 
groep 3 tot en met 8. Het programma is uitermate geschikt voor de ondersteuningsniveaus 
2 en 3. Spell-it is voor de individuele leerling thuis, maar ook voor oefening in de praktijk of 
op school. Er kan gekozen worden voor een adaptief programma óf voor een handmatig in 
te stellen programma met eigen woordenlijsten. Meer info: www.spellit.nl 

Spell-it biedt effectieve, taakgerichte oefeningen zoals 
visueel en auditief dictee. Vooral veel en herhaald oefenen 
mét spelling, zonder 'toeters en bellen' zorgt voor het 
opbouwen van een goede spellingwoordenschat. Er kan 
gekozen worden voor oefenen op het niveau van de groep óf 
voor een eigen, adaptieve leerlijn.


