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Inleiding  
 

 

 

Spell-it is een online spellingprogramma voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 van de 
basisschool of speciaal basisonderwijs.  Er is een oefen-app voor thuis waarbij het programma adaptief 
kan worden doorlopen én een compleet oefenprogramma voor scholen en praktijken met 
mogelijkheden om een complete eigen leerlijn aan te bieden.  
Spell-it is een methode-onafhankelijk programma en kan worden ingezet bij elke methodiek of 
spellingsmethode. Er wordt gebruik gemaakt van ankerwoorden die dienen als voorbeeld van de 
woordsoorten die worden geoefend. Een leerkracht of begeleider kan in een korte instructie de eigen 
spellingregels of een stappenplan introduceren alvorens een leerling aan de slag gaat met het oefenen 
in Spell-it. De illustraties met ‘ankerwoorden’ in Spell-it zijn hierbij ondersteunend.   
Hoewel Spell-it is bedoeld om te oefenen met spelling, merken wij in de praktijk dat leerlingen ook 
beter worden in het decoderen van langere woorden. Het intensief oefenen met het verdelen in 
klankgroepen én het hardop verklanken van de woorden heeft een positief effect op de 
decodeervaardigheid en het lezen.  
Spell-it is in de praktijk ontwikkeld en past bij de recente wetenschappelijke inzichten en principes voor 
het effectief oefenen met spelling. (zie www.spellit.nl voor meer informatie en verwijzingen).  
Spell-it biedt de mogelijkheid om leerlingen te laten werken op een eigen (instructie)niveau, maar is 
ook geschikt om extra te oefenen na een klassikale en/of verlengde instructie. Spell-it past dus bij een 
gedifferentieerde aanpak binnen- én buiten de klas op alle ondersteuningsniveaus.   
 
Wat maakt Spell-it effectief?  
✓ Taakgericht oefenen met spelling en lezen  
✓ Een spellingaanbod op een passend niveau voor elke leerling  
✓ Veel oefenen en herhalen zorgt voor goede inprenting en automatisering  
✓ Online oefenen afwisselen met fysiek oefenen (schrijven)    
✓ Gebruik van bewezen effectieve instructie- en oefenprincipes  
✓ Gespreid over de week oefenen met woorden totdat die woorden worden beheerst 
✓ Adaptieve aanpak voor zelfstandig werken (auto-flow) óf handmatig in te stellen programma 
✓ Afwisselend oefenen op woord-, zins- en tekstniveau  
✓ Gestructureerde opbouw van het complete spellingaanbod van klankzuivere woorden tot weet- 

en leenwoorden  
✓ Vrolijke jungle omgeving met metaforen die inspiratie bieden voor coaching van effectief oefenen 

en ‘wat werkt’ (paadjes maken, bruggetjes bouwen, omgaan met ‘hobbels’ op de weg) 
✓ Motiverend systeem voor punten, badges en score voor het aantal geoefende woorden   
 
Waarin is Spell-it anders dan andere educatieve programma’s?  
✓ Een aantrekkelijke leeromgeving die oefenen stimuleert  
✓ Snel succeservaringen opdoen met het direct-goed-principe verhoogt de betrokkenheid, motivatie 

en focus  
✓ Een universele aanpak, passend bij elke spellingmethode of methodiek  
✓ Een uitgebreide woordendatabase met een doordachte selectie van woorden  
✓ Er worden géén verwarbare categorieën door elkaar aangeboden (ei-ij, au-ou) 
✓ De vrije keuze voor oefeningen zorgt voor autonomie voor de leerling  
✓ De keuze voor drie niveaus maakt differentiëren in de klas mogelijk  
✓ Er kunnen eigen woordenlijsten worden ingevoerd (niet in de thuis-versie) 
✓ Leerlingen worden niet geconfronteerd met fout gespelde woordbeelden  
✓ Leerlingen hebben zelf overzicht van wat zij oefenen door het werken in vier levels en de route 

met stappen  
✓ Een unieke combinatie van online typen en fysiek oefenen met schrijven  
Kijk voor meer informatie op www.spellit.nl  
 
Esther Molema, december 2022 

http://www.spellit.nl/
http://www.spellit.nl/
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1. Accounts aanmaken 
De beheerder kan gebruikers aanmaken en die een rol geven: beheerder of behandelaar.  
 
Status beheerder:  

- Bevoegd om alle onderdelen van Spellit Manager te gebruiken op de site 
www.beheer.spellit.nl  

- Voegt behandelaren/leerkrachten toe 
 
Status behandelaar (of leerkracht):  

- Spellit-manager inzien op de site www.beheer.spellit.nl :  
- Accounts aanmaken voor leerlingen  
- Instellingen en wachtwoord van leerlingen wijzigen 
- Levels open zetten voor een leerling  
- Omzetten naar handmatige flow: Programma op maat maken voor leerlingen  
- Woorden- en stappenoverzichten en foutenanalyses 

 
Status gebruiker:  

- Kan de app gebruiken (leerlingen) op de site mijn.spellit.nl  
 
Beheerpagina: https://beheer.Spell-it.nl/user/login 
 
Log in met de gebruikersnaam (e-mailadres) en het wachtwoord dat per e-mail is verstuurd.  

 
Gebruiker toevoegen: 
Ga in Spellit Manager naar Gebruikers (kolom links)  
Klik op: + Gebruiker toevoegen (gele knop rechtsboven) 
Vul de gegevens in en vergeet niet de juiste rol in te vullen voor die persoon.  
Geef die persoon de rol ‘behandelaar’, zodat die ook accounts voor leerlingen kan aanmaken.  
De nieuwe behandelaar ontvangt een e-mail met daarin een link om in te loggen en het wachtwoord 
te veranderen naar een eigen gekozen wachtwoord.  
 
Account aanmaken voor een leerling:  
Ga naar Leerlingen (kolom links)  
Klik op: + Leerling toevoegen (gele knop rechtsboven)  
Vul de gevraagde gegevens in.  
Het e-mailadres is de gebruikersnaam om in te loggen.  
Vul een zelf bedacht wachtwoord in.  
Stuur de leerling een mail met daarin de gebruikersnaam (is altijd het e-mailadres) en het wachtwoord. 
 
 
 

http://www.beheer.spellit.nl/
http://www.beheer.spellit.nl/
https://beheer.spellit.nl/user/login
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Klanken & Kleuren 
Spell-it biedt de mogelijkheid om een aantal oefeningen te doen met het markeren in kleur. Er is 
standaard gekozen voor de kleuren van de KWeC-methodiek (www.kwec.nl) en een daarop 
gebaseerde klankenkaart. Het is mogelijk om Spell-it voor een organisatie in te richten met andere 
kleuren. Hiervoor worden eenmalige kosten in rekening gebracht.  
 
Wilt u géén gebruik maken van kleuren? Sla dan de oefeningen over waarbij met kleur wordt gewerkt:  

- Speur & Kleur 1 en 2  
- Blokken  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kwec.nl/
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2. Inloggen leerling: 
Site om in te loggen voor Spell-it: https://mijn.spellit.nl/login  
Let op: Er moet géén www getypt worden in deze link.  
 
De gebruikersnaam is het e-mailadres van de ouders en het wachtwoord is door de gebruiker ingesteld. 
Is de leerling het wachtwoord vergeten, dan kan de behandelaar dit opnieuw instellen. Het is ook 
mogelijk om een nieuw wachtwoord aan te vragen via de inlogpagina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mijn.spellit.nl/login
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3. Belangrijke tips vooraf 
 
Lees deze tips voorafgaand aan het oefenen in Spell-it!  
 
3.1 Spellingcontrole in Google uitzetten  
Ga naar het internet met de Chrome-Browser. 
De spellingcontrole in Google moet worden uitgezet om de stappentoetsen te kunnen doen én te 
oefenen in Spell-it.  

1. Open een pagina in Google.  
Ga naar de 3 verticale bolletjes rechtsboven in beeld, naast de Google-balk 
Ga naar ‘instellingen’.  

2. Typ in de balk Zoek in instellingen: spellingcontrole  
3. Schakel de spellingcontrole uit door het blauwe schuifje op ‘uit’ te zetten  

 
1) 

  
2) 

  
3) 

 
 
 
3.2 Browser Chrome 
Spell-it werkt het beste in de Chrome Browser. Bij een aantal templates geeft de browser Edge 
problemen. De Browser Safari op een Mac Book geeft problemen met het geluid van diverse 
oefeningen in Spell-it. Kies dus ook op een Ipad of een Mac Book NIET voor Safari, maar voor de 
Chrome Browser.  
 
3.3 Gebruik koptelefoon  
Wanneer Spell-it in een klaslokaal wordt gebruikt, is het wenselijk om een leerling te laten oefenen 
met een koptelefoon. Het gebruik van een ‘whisperphone’ helpt bij het synchroon meepraten tijdens 
het typen. Dit kan jongere leerlingen helpen, maar ook leerlingen met concentratieproblemen, 
auditieve- of spraakproblemen. Een koptelefoon en een whisperphone zijn niet tegelijkertijd in te 
zetten.  
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3.4 Beeldscherm beeldvullend maken 
Vergroot het scherm maximaal tijdens het werken met Spell-it. Klik hiervoor op de knop die is 
aangeven in onderstaand printscreen. Zo wordt Spell-it beeldvullend getoond.  
Wordt de knop niet gebruikt, dan kan het zijn dat sommige schermen niet volledig zichtbaar zijn. Zo 
kan een knop onderaan de pagina wegvallen.  
 

 
 
3.5 Klankenkaart  
De Klankenkaart (www.kwec.nl) is bedoeld voor kinderen met klankverwerkingsproblemen, 
automatiseringsproblemen en/of dyslexie.  
Het is aan te bevelen om de klankenkaart te introduceren en te oefenen op een eenvoudig, klankzuiver 
level in Spell-it. Leerlingen hebben dit over het algemeen erg snel onder de knie.  
Print bijvoorbeeld een werkboek uit en laat de leerling een week lang oefenen met het markeren van 
klanken. Gebruik hiervoor de pagina BLOKKEN.  
De Klankenkaart is overal in het programma op te roepen. Het is wenselijk om de kaart te downloaden, 
printen en lamineren. De leerling kan de kaart dan naast de computer of als spiekkaart op tafel leggen. 
Op de website www.leergoed.nl kunnen ook stevige klinkerschema’s in diverse formaten. Hier kunnen 
eventueel ook de gekleurde blokjes worden besteld.  
Voor reguliere spellinglessen is het niet noodzakelijk om de klankenkaart, de kleuren en de oefeningen 
waarbij kleuren worden gebruikt, in te zetten. De twee oefeningen Blokken en Speur & Kleur kunnen 
ook genegeerd worden. In dat geval hoeft de Klankenkaart niet geïntroduceerd en gebruikt te worden.  

 
 

http://www.kwec.nl/
http://www.leergoed.nl/
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3.6 Kennismaken met Spell-it: Starten met de auto-flow 
 
Spell-it kent twee basis-instellingen:  
 

1. Auto-flow  
2. Handmatige flow  

 
Een nieuwe account voor een leerling wordt altijd ingesteld op de auto-flow.  
Wanneer u als behandelaar net begint met Spell-it, is het aan te raden om eerst een aantal leerlingen 
in de auto-flow te laten werken. Zo leert u het programma, de vaste stappen van de auto-flow, de 
oefeningen en mogelijkheden goed kennen. Als u het programma eenmaal goed kent, is het 
makkelijker om de stappen voor de handmatige flow en eventueel de eigen woordenlijsten in te 
richten. In 8.2 wordt beschreven hoe dit moet. 
Ook voor een thuisabonnement is het programma standaard ingesteld op de auto-flow.  
 
Bij de auto-flow start de leerling met een stappentoets of leveltoets. Er worden op basis van die toets 
stappen open gezet waarna de leerling aan de slag kan.  
 

 
 
Bij de handmatige flow wordt NIET met een stappentoets gestart. De leerling start met dat wat de 
behandelaar heeft klaar gezet.  
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4. Auto-flow:  
 
Na het aanmaken van een account wordt de leerling automatisch ingedeeld in de auto-flow. Dit 
hoofdstuk beschrijft hoe de auto-flow in zijn werk gaat. De uitleg over de handmatig in te stellen 
stappen is te vinden in hoofdstuk 8.2. 
 
4.1 Profielpagina 
Wanneer de leerling voor de eerste keer inlogt, komt hij op de profielpagina. Hier kan een avatar en 
een schermnaam gekozen worden.  
 

 
 
 
4.2 Levels ontsluiten:  
Bij de auto-flow doorlopen de leerlingen het hele Spell-it programma en starten bij level 1. Op een 
hoger Level instappen is ook mogelijk. Voor een leerling die de klankzuivere woorden van Level 1 al 
beheerst, kan gestart worden op Level 2.  
Voorbeelden:  
Wanneer een leerling vooral met de klankgroepregels moet oefenen, dan kunnen Level 1,2 én 3 
worden opengezet om vervolgens aan de slag te gaan in Level 3.  
Wanneer een leerling alleen nog maar hoeft te oefenen met leen- en weetwoorden, dan kan ook Level 
4 worden opengezet. De lagere levels worden dan op ‘behaald’ gezet in de beheeromgeving: 
- Ga naar: Kinderen (kolom links)  
- Typ de naam van het desbetreffende leerling  
- Klik op stappenoverzicht  
- Klik op Level Ontsluiten  (scroll naar beneden voor de andere levels) 
- Het lagere level staat nu op ‘behaald’ en het volgende level is opengezet.  
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4.3 Opbouw van de levels 
Level 1: Het Boomhut Bos: klankzuivere woorden niveau S3-M3-E3 (10 stappen) 
Level 2: De Rimboe Rivier: basisregels niveau E3-M4-E4 (15 stappen) 
Level 3: Het Woeste Woud: Klankgroepregels, spellingaanbod E4-M5-E5 (20 stappen) 
Level 4: De Betoverende bergen: weet- en leenwoorden vanaf E5 (25 stappen) 
 
Op de site www.spellit.nl zijn diverse downloads te vinden, waaronder een overzicht van alle stappen 
per level.  
 
4.4 Stappentoets  
Een leerling start in Level 1, het Boomhut-Bos, waar de eerste stappentoets gedaan kan worden. Het 
resultaat van de stappentoets bepaalt welke stappen worden open gezet om te oefenen.  
0 of 1 fout > de stap is op basis van de stappentoets behaald  
2 fout > de stap moet geoefend worden op minimaal twee sterren  
3 fout > idem  
4 fout > idem  
 
Belangrijk bij de afname van de stappentoets:  
- Het is aan te bevelen om de stappentoets de eerste keer niet zelfstandig te laten uitvoeren.  
- Ga nog even na of de spellingcontrole van Google wel uit is gezet.  
- Geef bij de toets géén hints, verbeter de leerling niet.  
- De stappentoets moet wel op eigen kracht en zonder spellingcontrole worden uitgevoerd.  
- Werkt de leerling thuis met een eigen account, geef ouders dan ook deze instructies.  
- Noteer observaties en geef zo nodig aanwijzingen:  
- Typ rustig en praat mee.  
- Kijk het woord even na voordat je op ENTER klikt.  
- Help eventueel bij het vinden van de Backspace-toets. Sommige leerlingen klikken per ongeluk op 

Enter i.p.v. op Backspace. In dat geval wordt het woord als ‘fout’ geregistreerd.  
 
Elke stappentoets checkt de beheersing van telkens 5 stappen. Level 1 heeft dus twee stappentoetsen, 
Level 2 heeft er drie.  
Heeft de leerling >90% van de woorden correct getypt, dan is de stap beheerst en krijgt de stap een 
groen vinkje.  
Is de beheersing <90%, dan wordt de stap open gezet om te oefenen.  
De leerling kan op de stap klikken om op de lespagina te komen, maar de overige stappen blijven ‘op 
slot’ tot de voorgaande stappen zijn geoefend en behaald.  
Er kan op het nummertje onder de stap worden geklikt om te zien welk soort woorden er geoefend 
worden (illustratie met ankerwoorden/voorbeeldwoorden).  
Ook als een stap volgens de stappentoets is ‘gehaald’ op basis van de stappentoets, kan het wenselijk 

om die stap toch te oefenen. Een level is namelijk pas echt behaald als elke stap op  is behaald. 
De behandelaar of leerkracht kan beoordelen of een stap nog moet worden geoefend.  
 
Op de beheerpagina/Spellit-Manager is te bekijken hoe de leerling de stappentoets heeft gemaakt.  
- Klik op Kinderen (linkerkolom)  
- Zoek op de naam van het leerling  
- Klik op woordenoverzicht  
- Klik op de te bekijken stap  
- Een fout kan ook bekeken worden als het woord blauw is > klik erop en bekijk de foutenanalyse 

 

http://www.spellit.nl/
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4.5 Uitleg iconen:  
 

 

Stappentoets: Met behulp van een auditief dictee (zinnen-woorden), worden 5 stappen 
gecheckt op beheersing.  

 De stap is behaald op basis van de stappentoets óf is behaald door te oefenen op niveau  

.   Een stap is echter écht beheerst, wanneer deze minimaal op het niveau van   
is geoefend én behaald met het stapdictee.  
 
 

 

  
 

 

De stap is open.  
Er kan gestart worden met het oefenen van deze stap op de lespagina.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

De stap is nog op slot. Eerst moeten de voorgaande stappen nog geoefend worden én 
worden afgesloten met een stapdictee.  
 

 
 

 

 

 

De stap is behaald door te oefenen op het niveau van 2 sterren én er is afgesloten met 
een voldoende resultaat op het stapdictee. Het beheersingspercentage is in de 
automatische flow ingesteld op 80%. Het is wenselijk om de stappen in een level 
minimaal op het niveau van 2 sterren te oefenen.  
 

 

Klik op het nummer onder de stap en bekijk welke soort woorden in die stap centraal 
staan. De illustratie met de ankerwoorden worden zichtbaar.  
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4.6  Oefenen op drie niveaus:  
 
Er kan op drie niveaus worden geoefend in Spell-it. De leerling kan voorafgaand aan de oefening zelf 
een keuze maken voor de moeilijkheid.  

 
 

Aantal sterren Beschrijving  Voorbeeldwoorden  

 op 1* worden eenvoudige woorden aangeboden 
van de desbetreffende stap. Er is op diverse 
manieren rekening gehouden met de 
moeilijkheid van het woord: schrijfwijze, maar 
ook de betekenis. Op dit niveau worden alleen 
hoogfrequente woorden aangeboden.  

Voorbeeld stap 2.14: 
Woorden: lucht, zacht, bocht 
 

 2** zijn veelal samengestelde woorden.   
 

Woorden stap 2.14: luchtbel, 
bochten, gedicht  

 Op 3*** wordt de spellingregel aangeboden in 
langere woorden (bestaande uit 3 of meer 
klankgroepen) en/of in combinatie met nog een 
andere categorie (bijvoorbeeld het woord 
‘lichtknoppen’ bij de klankgroepenwoorden). 
Ook kunnen de woorden qua betekenis 
abstracter zijn of meer laagfrequent.  Bij 
moeilijke categorieën zoals sch- en schr-, komt 
de schr- nog niet voor op niveau 1, maar pas 
vanaf niveau 2 

 
Voorbeeld stap 2.14 lama, 
lucht (-cht) 
Woorden: gedichten,  
haarspeldbocht, verwachting  
 

 
Voorafgaand aan het oefenen op de lespagina, vraagt het programma op welk niveau er geoefend gaat 
worden. Veel leerlingen kunnen het oefenen op het niveau van twee sterren wel aan. Leerlingen met 
zeer ernstige klankverwerkingsproblemen, automatiseringsproblemen kunnen ook starten met het 
oefenen op het niveau van 1 ster. Na enkele oefeningen kan overgestapt worden op twee sterren. De 
ervaring is dat leerlingen die op 1 ster oefenen, na verloop van tijd zelf over willen gaan op 2 sterren.  
Oefenen op twee sterren levert ook iets meer punten op dan oefenen op één ster.  
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5. Oefeningen op de lespagina 
 
Wanneer aan een nieuwe stap wordt begonnen, wordt er gevraagd op welk niveau de leerling de 
oefeningen wil doen. De leerling moet minimaal 2** doen om de stap te behalen. Voor meeste 
leerlingen is direct 2** niveau prima. Voor de zwakkere spellers of leerlingen die erg onzeker zijn, is 
het beter om op 1* niveau te beginnen. Zo kunnen er eerst succeservaringen worden opgedaan. 
Als de oefening is gehaald, komt er een groen vinkje bij die oefening op de lespagina. Een oefening is 
‘gehaald’ wanneer het aantal fouten niet te hoog was. Voor de diverse oefeningen is een divers 
beheersingspercentage ingesteld. De oefeningen waarbij woorden getypt moeten worden, zijn 
ingesteld op 80%. Bij te veel fouten, komt er een oranje’ herhaalteken’ te staan. Na herhaling van die 
oefening kan alsnog van het oranje herhaalteken een groen vinkje worden gemaakt. Als een leerling 
een oefening doet en halverwege stopt, is er een oranje pauze-teken te zien.  
 

 
 
5.1 Instructieprincipes:  
Spell-it is gebaseerd op evidence-based principes. Zie de website www.spellit.nl voor een meer volledig 
overzicht van wetenschappelijke achtergronden.   
De oefeningen in Spell-it zijn o.a. gebaseerd op de effectieve instructieprincipes van Ruijssenaars 

(Ruijssenaars, 2001).  Ruijssenaars beschrijft deze Instructieprincipes uitgebreid in het boek 
Leerproblemen en Leerstoornissen:  
 
1. Isoleren en afbakenen van een leerinhoud (type kennis)  
 1.1      Oriënteren op: taak, inhoud en de eigen inbreng 
 1.2      Voordoen en demonstreren. Eventueel bieden van een model 
 1.3      Bieden van frequente oefening en herhaling  
       1.4      Verkorten van procedures/strategieën door tussenstappen geleidelijk 
                  weg te laten of efficiënter te maken.  
 1.5      Leren zelf te controleren: tussentijds en achteraf 
 1.6      Versnellen  
 1.7      Leren onderkennen op welke momenten het geleerde van toepassing is            
2. Integreren van het geleerde door een koppeling te (laten)maken met 
   bestaande voorkennis of vaardigheden 
3. Generaliseren van het geleerde door aanbieding in nieuwe taken/situaties 
   en door zelf verbanden te laten zoeken 
4. Consolideren van het geleerde, zodat het een natuurlijk onderdeel wordt 
    van het eigen repertoire.  
 

In Spell-it worden vier verschillende soorten oefeningen aangeboden:  

1. Isoleren (verrekijker-oefeningen)  

2. Oefenen (stap- of schoenoefeningen)  

3. Controleren (kompasdictees) 

4. Herhalen (herhaalstappen in de Boomhut)  

In onderstaand schema is per oefening te zien welke instructieprincipes aan bod komen in de diverse 

oefeningen:  

http://www.spellit.nl/
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 Soort oefening in Spellit  Naam oefening  Instructieprincipe 

1.  verrekijkeroefening kijk & luister oriënteren 

2.   kijk & lees oriënteren 

3.   lees de letters oriënteren, oefenen 

4.   kies de klank versnellen 

5.   klankgroepen zagen oriënteren 

6.   speur & kleur 1 oriënteren 

7.   speur & kleur 2 versnellen 

8.  schoenoefening  lees & typ oefenen, herhalen 

9.   luister & typ oefenen, herhalen 

10.   typ in klankgroepen (1) demonstreren 

11.   typ in klankgroepen (2) oefenen 

12.   typ met hints  oefenen, demonstreren 

13.   blok & typ oefenen, herhalen 

14.   sorteer * leer leren onderkennen 

15.   letterblokken oefenen 

16.   maak zinnen (1) leren controleren 

17.   maak zinnen (2) generaliseren 

18.   maak een verhaal  generaliseren 

19.   werkboek generaliseren 

20.  kompasdictee oefendictee leren controleren 

21.  kompasdictee stapdictee controleren 

22.  herhaalstappen  herhaalstap consolideren 

 

5.2 Soorten oefeningen 

 Verrekijker-oefening 

Woorden verkennen, bekijken, 
ontdekken welke woorden je 
gaat leren schrijven en typen, 
wat is het doel van deze stap. 
 
Maar… alleen door kijken leer je 
de jungle niet écht kennen. 
Hiervoor is het nodig om stevige 
stappen te zetten (de stap- of 
schoenoefeningen) 

Verkennen (verrekijker). Het programma Spell-it biedt 7 
verschillende oefeningen aan om de woorden te verkennen 
(instructieprincipe ‘isoleren’). De leerling en/of behandelaar 
kiezen 2 of 3 oefeningen om een goed visueel en auditief 
woordbeeld op te bouwen.  
De leerling maakt kennis met de woordstructuren door te 
luisteren, bekijken, lezen, in klankgroepen te verdelen, met kleur 
te markeren én kennis te maken met de anker-illustratie met 
voorbeeldwoorden.  
 

1. Kijk & Lees (Beluister de zin en het woord) 
2. Kijk & Luister (Lees de woorden nu zelf) 
3. Lees de Letters (Aanvankelijke leeshandeling: De klanken 

verschijnen 1 voor 1, de leerling leest deze) 
4. Kies de klank (Vul de te oefenen klank in en lees dan het 

hele woord) 
5. Klankgroepen Zagen (verdeel het woord in klankgroepen) 
6. Speur & Kleur 1 (markeer alle klanken met kleur) 
7. Speur & Kleur 2 (markeer de laatste klank van de 

klankgroep 
 
Bij de verrekijker-oefeningen hoeft de leerling nog niet te typen, 
maar worden goede visuele en auditieve woordbeelden 
aangeboden, die ‘direct goed’ worden opgeslagen in het 
geheugen. Het maken van de verrekijker-oefeningen is echter niet 
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voldoende om een spellingregel onder de knie te krijgen en de 
schrijfwijze van deze woorden te automatiseren. Ze leveren dan 
ook minder XP punten op dan schoenopdrachten. 
Gaandeweg ontdekt de leerling zelf wélke oefeningen het meest 
effect opleveren. Laat dit noteren in het Logboek in de Boomhut. 
Leerlingen die de verrekijker-oefeningen overslaan, hebben nog 
onvoldoende woordbeeld ontwikkeld en maken bij de 
schoenoefeningen veel fouten. Dit levert frustratie op die is te 
voorkomen door voldoende verrekijker-oefeningen, mét 
aandacht, te doen.  
 
Laat de leerling de instructie bij elke oefening goed lezen. Zo 
wordt vaak de tip gegeven om hardop (of in de klas zachtjes) mee 
te praten met de klanken (level 1) of de klankgroepen (level 2 en 
hoger). Dit simultaan meepraten tijdens het oefenen maakt de 
oefening veel effectiever. Het is ook mogelijk om de leerling te 
laten werken met een ‘whisperphone’, zodat het eigen 
stemgeluid nog duidelijke terug te horen is.  

Schoenoefening 
 
 
 
 
 
 
 

 
Woorden oefenen en herhalen 
met verschillende oefeningen. 
Alleen door stevige stappen te 
zetten, worden er paden 
aangemaakt in de jungle.  

Oefenen (schoen): De schoenoefeningen zijn de oefeningen waar 
er daadwerkelijk geoefend wordt door woorden herhaald te 
typen op verschillende niveaus. De leerling gaat gericht met de 
spellingregel aan de slag. Bij deze oefeningen moet je de woorden 
wel typen.  Er moeten minimaal 2 à 3 schoenoefeningen worden 
gedaan voordat er een dictee wordt gedaan. De 
schoenoefeningen zorgen voor de daadwerkelijke inprenting van 
de woorden.  
Spell-it biedt 12 verschillende schoen-oefeningen aan:  
 
 

1. Lees & Typ (visueel dictee) 
2. Letterblokken  
3. Typ & klankgroepen 1 (typ het woord, de klankgroepen 

staan er al) 
4. Typ & klankgroepen 2 (typ het woord en zet zelf de 

streepjes voor de klankgroepen) 
5. Luister & Typ (auditief dictee)  
6. Typ met hints (universele hints voor het toepassen van de 

klankgroepen) 
7. Blokken (eerst markeren in kleur en vervolgens visueel 

dictee)  
8. Sorteer & Leer (kies de juiste illustratie bij het woord en 

typ dan het woord)  
9. Werkboek: Print een werkboek met de woorden van die 

stap, aangevuld met herhalingswoorden.  
10. Zinnen 1 (typ een zin met de woorden, je mag nog even 

spieken) 
11. Zinnen 2 (typ een zin met de woorden, auditief dictee 

zónder spieken)  
12. Verhaal (maak een keuze door 2 woorden van de stap aan 

te klikken en maak daarmee een verhaal)  
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De oefening Lees & Typ is een effectieve oefening. Dit is een 
goede oefening om mee te starten. De oefening kan meermaals 
herhaald worden.  
Het is de bedoeling dat de leerling in samenspraak met een 
begeleider gaat ontdekken welke stapoefeningen ervoor zorgen 
dat de woorden echt worden opgeslagen in het geheugen. Dat zal 
per leerling verschillend zijn.  
 

Kompasdictees 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controleer de beheersing door 
eerst een oefendictee te doen. 
Hierbij mag er nog gespiekt 
worden.  
Bij het oefendictee krijgt de 
leerling géén feedback tijdens 
het typen. Zo kan de leerling 
tijdens het typen nog rustig 
nakijken en verbeteren.  
Is de beheersing op het 
stapdictee voldoende, ga dan 
door naar de volgende stap. 

Dictees (kompas): Het instructieprincipe ‘controleren’ bestaat uit 
2 soorten dictees. De dictees zijn te herkennen aan het kompas. 
Het kompas laat je zien waar je nu staat én waar je als volgende 
stap heen gaat.  
Twee soorten dictees:  

1. het oefendictee  
2. het stapdictee.  

Bij het oefendictee heeft de leerling nog de mogelijkheid om te 
spieken. Benadruk dat spieken altijd oké is, op die manier worden 
de woorden altijd direct goed ingeprent. Het oefendictee kan 
eventueel meerdere keren worden gedaan.  
Het oefendictee is dus vooral een echte oefening. Veel leerlingen 
vinden het ook prettig om het woord nog even rustig na te kijken 
en te verbeteren. Laat het oefendictee meermaals doen als een 
leerling de directe feedback in oefeningen als Luister & Typ of Typ 
in Klankgroepen als heel vervelend ervaart.  
Als de leerling denkt dat de woorden nu voldoende beheerst 
worden, kan het stapdictee worden gedaan. 
Het stapdictee is ervoor bedoeld om te kijken of de spellingregel 
wordt beheerst. De leerling moet het op eigen kracht doen, 
zonder hulp van de begeleider, een ouder, een andere leerling of 
de spellingcontrole. Naast de geoefende spellingregel, bevat het 
stapdictee ook herhaalwoorden, dat zijn reeds geoefende 
woorden. Het stapdictee kan worden gedaan op school, of op de 
behandelpraktijk. In geval van een thuisabonnement kan de 
leerling het stapdictee zelfstandig doen of in bijzijn van een ouder 
of begeleider.  
 

Herhaalstappen 
 

 

Herhaalstappen: In de boomhut worden automatisch 
herhaalstappen klaargezet om te herhalen. Er liggen steeds meer 
blaadjes in de boomhut als er herhaalstappen klaar staan. Dat is 
het moment om op de bezem te klikken en één of meerdere 
herhaalstappen te doen.  
Er staan ook extra herhaalstappen klaar voor oefeningen waarin 
meerdere soorten woorden worden aangeboden. Die soorten 
woorden worden in herhaalstappen klaargezet, zodat die 
specifieke woorden apart herhaald kunnen worden. Bijvoorbeeld: 
3.7 regenen, druppelen, spinnetje.  
Herhaalstap 3.7: woorden met -elen, -enen, -eren  
Herhaalstap 3.7: woorden met -etje  
De herhaalstappen zijn optioneel en naar eigen inzicht in te 
zetten.  
 De leerling kan zelf kiezen op welk moment deze stappen worden 
uitgevoerd, maar ook de behandelaar kan aangeven dat de 
leerling deze stap moet gaan uitvoeren.  
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5.3 Direct-goed-principe 
In Spell-it wordt er gebruik gemaakt van het direct-goed-principe. Woorden worden zoveel mogelijk 
direct-goed ingeprent. Dat wil zeggen, dat er geen foute letter kan worden getypt. De leerling ziet de 
foute letter of het foute woord niet verschijnen, maar hoort het hele woord nog eens. De juiste letter 
kan alsnog worden getypt én het woord moet nog een keer getypt worden. Dit direct-goed-principe 
bedoeld om direct goede connecties van correcte woordbeelden op te slaan in het geheugen.  
 
5.4 Directe feedback  
In Spell-it wordt er op diverse manieren directe feedback gegeven. In de eerste plaats ziet de leerling, 
zoals hierboven is beschreven, de foute letter niet verschijnen. Zij worden niet geconfronteerd met 
het foute woordbeeld. Daarnaast worden in Level 3 methode-onafhankelijke hints gegeven over de 
toe te passen klankgroepregel.  
Er zijn leerlingen die de directe feedback frustrerend vinden, omdat ze het woord nóg een keer moeten 
herhalen. Vaak zijn dit de leerlingen die snel en wat onnauwkeurig of te vluchtig werken. De ervaring 
heeft inmiddels geleerd dat Spell-it ‘dwingt’ tot rustig, letter voor letter typen + meepraten. Dit moeten 
deze leerlingen echter wel, samen met een behandelaar oefenen en ontdekken. Dán is het echt 
mogelijk dat dit type leerling zijn snelle, vluchtige strategie gaat aanpassen.  
 

• Het is van belang om als behandelaar te benadrukken dat het helpt om rustig, letter voor letter te 
typen. Doe het ook voor (modelen).  

• De ervaring leert dat het een groot effect heeft op de aandacht die de leerling heeft voor het woord 
en de klanken in het woord.  

• Het leidt tot een veel betere ‘full cue verwerking’, dat wil zeggen dat alle klanken in het woord 
verwerkt worden in het geheugen.  

• Het kan ook helpend zijn om éérst voldoende aandacht te besteden aan oefeningen waarbij de 
leerling kennis maakt met de juiste woordbeelden. Laat dan éérst de oefening Lees & Typ (Visueel 
Dictee) één of meermaals doen, waarbij het juiste woordbeeld wordt opgebouwd en waarbij er 
gespiekt mag worden, alvorens een oefening te doen met directe feedback (Luister & Typ, Typ in 
Klankgroepen, Sorteer & Leer, Blokken).  

 
5.5 Markeren met kleur 
Het markeren met kleuren ondersteunt het ‘full cue’ verwerken van woorden. Bij ‘full cue’ verwerking 
is er aandacht voor elke klank in het woord. Het markeren wordt in Spell-it gebruikt bij drie oefeningen 
gebruikt en is optioneel in te zetten. Wanneer Spell-it ingezet wordt voor reguliere spellingoefening, 
dan is het inzetten van kleuren niet noodzakelijk.  
Het markeren wordt in Spell-it altijd gekoppeld aan een functionele oefening, bijvoorbeeld:  
- het hardop verklanken van elke klank tijdens het markeren,  
- de oriëntatie op de laatste klank van de klankgroep,  
- de oriëntatie op een moeilijk stukje in een woord  
- óf het typen van het woord ná markeren.  
 
Bij deze drie oefeningen waarbij het markeren wordt gebruikt:  
- Speur & Kleur 1 (markeer alle klanken in het woord)  
- Speur & Kleur 2 (markeer de laatste klank van elke klankgroep)  
- Blokken (markeer eerst alle klanken en typ dán het woord)  
 
5.6 Het werkboek  
Het werkboek is één van de stap-oefeningen op de lespagina. Er kan een werkboek gedownload en 
geprint worden waarbij de woorden van die stap op verschillende manieren fysiek, door te schrijven 
kunnen worden geoefend. Het afwisselen van typen en schrijven is absoluut aan te raden.   



 

SPELL-IT®, 2022   18 

 

 
 
In het werkboek zitten de volgende oefeningen:  

1. flitskaarten voor duo-dictees (visueel- en/of auditief dictee) 
2. Blokken (schrijven en markeren van de klanken of een deel ervan met kleur) 
3. Zoop & Check (zeggen, omdraaien, opschrijven, praat mee en check)  
4. Klankgroepen (woord in klankgroepen op schrijven + het hele woord)  
5. Zinnen maken (bij een deel van de woorden) 
6. Verhaal schrijven + tekening (kies een woord of een aantal en schrijf een verhaal) 

 
Er kan voor gekozen worden om het hele werkboek te printen of een deel ervan:  
 

          
  
5.7 Inzet compenserende software naast Spell-it  
Voor leerlingen met spellingproblemen en/of dyslexie is het daarnaast wenselijk om regelmatig 
functionele, authentieke schrijfopdrachten doen met compenserende software zoals Kurzweil, Alinea 
Suite, Readspeaker of IntoWords. Het inzetten van (directe) auditieve feedback en een 
woordvoorspeller is voor deze leerlingen onmisbaar.  Laat leerlingen met spellingproblemen en/of 
dyslexie regelmatig verhalen of teksten, passend bij een rijk taalthema typen met behulp van 
genoemde software. Hierbij staat de inhoud centraal en wordt spelling gebruikt als een middel om te 
komen tot functioneel schrijven. Dát is het uiteindelijke doel van spelling!  
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6.Ankerwoorden en -illustraties 
Spell-it kan worden ingezet bij elke spellingmethode of methodiek. Er worden namelijk geen regels en 
specifieke formuleringen voor regels aangeboden. Wél worden er ankerwoorden, hints en tips 
gegeven om de leerling te helpen om het woord direct goed in te prenten.  
 
6.1 Uitleg ankerwoorden en illustraties  
In Spell-it is gekozen voor illustraties en zgn ankerwoorden bij elke stap. Deze dienen als ‘kapstok’ bij 
elke woordstructuur.  
De illustratie die bij de stap hoort, is altijd te zien op de lespagina. De illustratie met de bijbehorende 
woorden komt ook tevoorschijn wanneer er op het nummer onder de stap wordt geklikt. Tijdens de 
oefening kan de leerling klikken op Kiko. Ook dan komt de ondersteunende illustratie tevoorschijn mét 
een hint of een tip. Zo kan een leerling op allerlei plekken in het programma zien welke woorden er 
worden geoefend in die stap.  
 

• Er kan voor gekozen worden de ankerwoorden expliciet te benoemen tijdens een kort 
instructiemoment.  

• Het is ook mogelijk om de formulering van de regels van de eigen spellingmethode te gebruiken 
tijdens de instructie. De ankerwoorden kunnen dan gebruikt worden als voorbeeldwoorden.  

Op deze manier is Spell-it universeel, bij elke spellingmethode of methodiek in te zetten.  
 

  
 

  
 
De illustraties worden binnen Spell-it ook gebruikt om woorden te kunnen categoriseren. De oefening 
Sorteer & Leer is hier een voorbeeld van.  
 
6.2 Regels uitleggen of vooral oefenen, oefenen…? 
Niet de uitleg óver spelling en spellingeregels, maar het oefenen mét spelling leidt tot automatisering 
van woorden. Het oefenen mét woorden, zinnen en teksten staat daarom centraal binnen Spell-it.  
Spell-it gaat uit van het principe dat het brein in staat is om regels en patronen te herkennen wanneer 
woorden diverse malen direct goed, mét aandacht worden getypt en geschreven. Wanneer er op de 
juiste manier wordt geoefend, ontdekt ons brein zelf regelmatigheden (regels) in woorden.  
Het strategisch toepassen van spellingregels neemt veel ruimte in van het werkgeheugen. Dit zorgt 
ervoor dat de schrijfwijze van woorden niet goed automatiseert. Spell-it bouwt het oefenen doordacht 
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op, waardoor een stevig woordbeeld wordt opgebouwd en verankerd wordt door middel van 
voldoende oefening en herhaling, zonder confrontatie van fouten en foute woordbeelden.  
Spell-it laat gebruikers (leerkrachten, behandelaren, orthopedagogen) vrij om formuleringen voor 
spellingregels of -afspraken te gebruiken die passen bij hun eigen spellingmethode óf die helpend zijn 
voor die specifieke leerling. Een spellingaanpak op maat.  
 
6.3 Spellingregels in Spell-it  
Niet elke leerling met spelling- en automatiseringsproblemen voldoet aan de voorwaarden voor het 
gestructureerd toepassen van de strategische spellinghandeling. Zo is de klankgroepenregel voor veel 
dyslectische leerlingen ingewikkeld. In de meeste spellingmethodes bestaat de klankgroepregel niet 
uit één regel, maar uit 4 routes waar zij uit moeten kiezen:  

a. Medeklinker aan het eind van de klankgroep > schrijf wat je hoort  
b. Tweetekenklank aan het eind van de klankgroep > schrijf wat je hoort  
c. Korte klank aan het eind van de klankgroep > je schrijft de medeklinker dubbel  
d. Lange klank aan het eind van de klankgroep > je haalt een klinker weg  

Juist die keuze uit vier routes maakt het lastig om deze regel te automatiseren.  
 
Spell-it maakt in de oefening ‘Typ met hints’ gebruik van universele, methode-onafhankelijke ‘hints’ 
bij deze klankgroepregel. Wanneer de leerling het woord droogtrommel met één /m/ typt, verschijnt 
de hint:  
 
 
 
Wanneer de leerling het woord regenboog met twee e’s gaat typen, verschijnt de hint:  

 
Ook worden de fouten niet getoond, waardoor woordbeeld direct goed worden ingeprent.  
 
6.4 Huiswerk 
Omdat een leerling overal kan inloggen, kan er ook thuis geoefend worden met Spell-it. Het huiswerk 
wordt in frequentie en hoeveelheid afgestemd op de oefen- en instructiebehoefte van de leerling.  
- Houd rekening met de autonomie, de keuze van de leerling en laat een deel van de oefeningen zelf 

kiezen.  
- Ga regelmatig samen een aantal oefeningen doen met een leerling. Zo kunnen er observaties 

worden genoteerd en aanwijzingen gegeven worden om te komen tot een effectieve manier van 
oefenen. 

- Het is aan te raden om het stapdictee in bijzijn van een leerkracht, onderwijsassistent of RT-er te 
doen.  

- Op basis van de observaties kan er een specifieke herhaalstap worden gekozen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2x 
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7. Boomhut 
Vanuit de vier levels of vanuit de lespagina kan de leerling naar de Boomhut. De Boomhut is een soort 
dashboard voor de leerling, de begeleider én de ouders. In de Boomhut is allerlei informatie te vinden 
over de voortgang. 
 

 
 
7.1 Voortgang:  
Hier is een overzicht te zien van wat de leerling heeft gedaan per level en per stap. Selecteer de wereld 
én het niveau waarop geoefend is en bekijk de voortgang. Ook is te zien welke woorden er zijn 
geoefend. 

 
 
 
 
 
 
 

7.1 

7.5 

7.4 

7.3 

7.2 

7.2 

7.6 
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7.2 Bezem – Herhaalstappen  
Als er allemaal blaadjes op de vloer van de boomhut liggen, is het tijd om de bezem er door te halen. 
Klik op de bezem en doe een herhaaloefening om te zorgen dat de blaadjes verdwijnen.  
- Doe na elke 5 stappen een aantal herhaaloefeningen 
- Overleg met de leerling welke herhaling nog nodig is.  
- Het wenselijk om de combinatiestappen 3.7 en 3.11 ook nog als aparte stappen te oefenen.   

Zet dan eigen woordenlijsten als herhaalstap klaar met bijvoorbeeld de volgende categorieën: 
3.7 verstoppen, verhalen    3.11 luchtbellen  
3.7 regenen, druppelen    3.11 schildpadden 
3.7 regendruppels, zonnestralen   3.11 muizenholletje 
3.7 boomstammen    3.11 sneeuwballen 

- In de boomhut kunnen ook herhaalstappen staan met de verwarbare klanken ij of de ou. Deze 
worden op de lespagina nooit als ei-ij en au-ou door elkaar aangeboden. Sommige leerlingen willen 
tóch woorden met die klanken oefenen. Dat kan dan ingepland worden wanneer al een heel aantal 
woorden met de ei of de au al geautomatiseerd zijn. Laat voldoende tijd tussen die categorieën 
zitten om verwarring te voorkomen.  

 

 
 
7.3 Boekenplank:  
De leerling houdt hier bij welke boeken er zijn gelezen. Daarnaast geeft de leerling een beoordeling 
van het boek met een cijfer. Koppel een aantal boeken aan een beloning (Leeskanjermedaille of -
beker). Een sociale versterker (samen een spelletje doen) in plaats van een fysieke beloning is 
natuurlijk ook een prima keuze. 
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7.4 Logboek:  
In het logboek kunnen er notities gemaakt worden, zowel door de leerlingen, ouders, scholen en 
behandelaars. Laat leerlingen bijvoorbeeld noteren welke oefeningen ervoor zorgen dat ze het 
stapdictee halen. Gebruik hierbij metaforen om het nog duidelijker te maken voor een leerling:  
- Wat moet jij doen om ervoor te zorgen dat er goede paadjes zijn gemaakt voor woorden?  
- Om goede, snelle paden aan te maken voor woorden, moet in ieder geval een paar 

schoenoefeningen doen. Welke schoenoefeningen zorgen voor goede paden?  
- Meepraten met de woorden zorgt óók voor extra goede paden. Zo zorg je ervoor dat er niet te snel 

onkruid groeit over je pad.  
- Heb je 5 stappen behaald, ga er dan nog een keer ‘met de jeep’ overheen: De Jeep is de computer 

met spellingcontrole. Maak verhaaltjes met de geoefende woorden. Met welke woorden ga jij 
extra oefenen?  

- Wat helpt jou om direct een goed pad in te slaan, d.w.z. direct het woord goed te typen? Direct 
goed helpt om de woorden goed ‘op te slaan’ in je geheugen. Moet je bijvoorbeeld éérst het woord 
in klankgroepen verdelen, éérst even iets aanwijzen op je klankenkaart, hardop meepraten in 
klankgroepen terwijl je typt, of hardop de klanken zeggen? Het kan ook zijn dat je eerst een paar 
verrekijker-oefeningen moet doen vóórdat je woorden gaat typen. Of jij moet eerst schrijven 
voordat je gaat typen. Print dan het werkboek en ga eerst aan de slag met schrijven.  

- Welke stappen in dit level moet jij doen om het level te halen?   
- Welke oefening(en) zorgen ervoor dat die woorden nu ook écht in je woordenkast zitten? 
 
7.5 Overzicht behaalde badges:  
De leerling ziet een overzicht van de behaalde badges in het spel. Allerlei activiteiten leveren badges 
op met attributen die in de jungle gebruikt worden. Met de behaalde punten in de oefeningen kunnen 
extra badges gekocht worden in de shop.  
 
7.6 Vraagteken  
Op verschillende plekken in Spell-it is een vraagteken te zien. Klik op het vraagteken voor meer uitleg 
over die pagina van Spell-it.  
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8.Spell-it-manager 
 
Beheerders en behandelaars kunnenInloggen op de beheerpagina: https://beheer.spellit.nl/  
Let op: Er moet géén www staan in deze regel.  

In de Spell-it manager is de voortgang van leerlingen op diverse manieren te volgen:  

- Er is een algemeen, doorlopend logboek waarin per minuut zichtbaar is welke leerlingen zijn 

ingelogd en wat zij doen.  

- Per leerling is op verschillende niveaus te volgen hoe het programma wordt doorlopen.  

- Het stappenoverzicht laat zien op welke stap er is geoefend.  

- Het woordenoverzicht geeft als eerste veel informatie over de beheersingspercentages, de 

geoefende woorden, welke woorden goed werden getypt en welke niet.  

- Bij de foutenanalyse te zien wat er mis ging bij specifieke woorden én hoe dat ging in de diverse 

oefeningen.  

8.1 Woordenoverzicht:  

Ga naar:  
Kinderen (links in het groene menu)  

- Naam: zoek op naam van het leerling  
- Woordenoverzicht: Er is een overzicht te zien van resultaten per stap (beheersingspercentage 

per niveau, 1 ster, 2 sterren, 3 sterren).  

 
- Bekijken:  

o De woorden van het stapdictee worden getoond (goed-fout) 
o Per stap is te zien welke woorden er zijn geoefend (nb alléén de schoen-oefeningen 

worden hierin meegenomen).  
o Er is te zien welke woorden goed of fout zijn getypt. In de nieuwe release  (januari 

2023) kan er op het woord geklikt worden om te zien hoe de leerling het woord heeft 
getypt. Dan kan alleen als het woord blauw is (dan zit er een linkje achter met meer 
informatie) 

 
8.2 Foutenanalyse: 
  

o Klik vanuit het scherm Woordenoverzicht, bovenaan rechts op Foutenanalyse om nog 
dieper te kunnen bekijken wat de leerling exact heeft gedaan in elke oefening. Vul bij 
woord een specifiek woord in (in dit voorbeeld: veldsla), dan is te zien wat deze leerling 
heeft getypt in de verschillende oefeningen én wanneer.  

https://beheer.spellit.nl/
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8.3 Stappenoverzicht:  

- In het Stappenoverzicht kun je de instellingen van de oefeningen bekijken.  
- Een stap kan eventueel gereset worden als blijkt dat de selectie van woorden voor deze 

leerling niet geschikt is. Klik op opnieuw beginnen en er wordt een nieuwe selectie gemaakt. 
Let op: ALLE oefeningen in DEZE stap worden dan gereset en zijn niet meer terug te halen!  

 
 
8.4 Instellen handmatige flow:  
 
Het is mogelijk om een geheel eigen route uit te stippelen voor een leerling. Gebruik de handmatige 
flow voor leerlingen die:  

- Per level maar een aantal stappen hoeven te doen  
- Veel structuur en duidelijkheid nodig hebben (er zijn steeds maar een paar stappen zichtbaar 

en altijd maar één stap open 
- Veel frustratie laten zien bij dictees. De handmatige flow start niet met een stappentoets.  
- Een eigen leerlijn volgen met een aparte volgorde van stappen.  

 
Zo kan de handmatige flow worden ingesteld:  

1. Ga naar ‘kinderen’ en typ de naam van de leerling  
2. Ga naar de knop Instellingen 
3. Kies het tabblad Stappen 
4. Klik op: Aangepaste stappen gebruiken + bevestig wanneer je dit écht wilt  

Let op: Eenmaal gekozen voor Aangepaste Stappen betekent dat dit account niet meer terug 
kan naar de Automatische Flow  
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5. Kies per level de gewenste stap en klik op: Stap Toevoegen.  

Er is een maximum aantal stappen per Level (Level 1=10, Level 2=15, Level 3=20 en Level 4=25) 
6. Herhaalstappen: Per stap kan worden aangegeven of de stap een gewone stap is óf een 

herhaalstap. Voor een herhaalstap moet worden aangegeven op welk moment die zichtbaar 
moet worden in de boomhut en wanneer de leerling deze stap dus kan gaan doen. 
Herhaalstappen zijn heel geschikt om specifieke oefening voor een specifieke leerling klaar te 
zetten. Bijvoorbeeld combinaties van klankgroepwoorden + één andere categorie. Deze 
worden in het reguliere programma wel aangeboden, maar komen dan tegelijk met andere 
categorieën in één stap voor. In de herhaalstappen is het mogelijk om ze allemaal apart aan te 
bieden.  
Voorbeelden:  
1.8 schep/schrik  
2.10 rat/tand, ratje/tandje, slagtand/bontjas  
3.6 regenboog/regenjas/motregen 
3.7 boomstammen, regendruppels 
3.11 schildpadden, luchtbellen 
 

  
 

7. Klik per stap op Bekijken om de stap verder in te richten. Hier zijn 3 tabbladen in te vullen:  
Tabblad Gegevens  
Tabblad Woorden  
Tabblad Toetswoorden (laat deze leeg, want in de handmatige flow wordt niet per 5 stappen 
afgetoetst. De leerling gaat er stap-voor-stap doorheen. Na afronden van de eerste stap met 
voldoende beheersing (80%), gaat het programma de volgende stap open zetten). 
 
Tabblad Gegevens: 

- Toevoegen van eigen tekst en uitleg kan door de rechtervakken te vullen. Zo wordt de originele 
tekst overschreven. Niks invullen betekent dat de originele teksten blijven staan.  

- Eigen naam voor de oefening  
- Eigen hints en tips toevoegen 
- Aantal te oefenen woorden in een oefentemplate  
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NB: Dit aantal is de basis voor de verrekijker-oefeningen. Voor de stap-oefeningen komen er 
altijd 5 herhaalwoorden uit een andere stap bij. Vul je hier 10 woorden in, dan worden er in 
de stapoefeningen dus standaard 15 aangeboden.  

 
 
Tabblad Woorden:  
Voeg eigen woordenlijsten toe door deze in te vullen bij het tabblad woorden. Selecteer ‘eigen 
lijst’ en Copy-Paste een lijst woorden of typ de woorden in het vak Step Custom Words. Klik 
dan op opslaan. Zo wordt de originele selectie overschreven. Dit kan voor drie niveaus gedaan 
worden. Het kan zijn dat een woord niet in de uitgebreide Spell-it-database zit. Kies dan een 
alternatief woord uit de uitgebreide database van bijna 8000 woorden. Of stuur een mail naar 
de ontwikkelaar met een verzoek om een lijst woorden (+ bijbehorende zinnen) toe te voegen.  
NB: Wanneer een leerling eenmaal een stap is gestart in de app, dan wordt de ingevoerde 
selectie van dat moment gebruikt. De selectie kan bij een eenmaal gestarte stap niet meer 
gewijzigd worden, wél voor een nog te starten stap.   

 
 

Tabblad Toetswoorden:  
Deze kan leeg gelaten worden. In de handmatige versie wordt géén stappentoets 

gegenereerd per 5 stappen. De behandelaar bepaalt zelf welke stappen de leerling in welke 

volgorde gaat doen.  
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8.5 Programma van een bestaande leerling kopiëren: 

Het is mogelijk om een gemaakt programma van een leerling te kopiëren. Dit kan direct na de keuze 

voor de handmatige stappen, boven aan de pagina.  

 

 

Zijn er vragen of onduidelijkheden? Of mist u iets in de handleiding? Laat het ons weten via het 

contactformulier op www.Spell-it.nl.  

We passen graag de handleiding aan op basis van ervaringen.  

Veel plezier en succes met de Spell-it-avonturen! 
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Bijlage 1 – overzicht van alle stappen in Spell-it 

Level 1: Het Boomhut-Bos (dl 1-10) 

1.1 lange klanken: boom 
1.2 korte klanken: hut 
1.3 tweetekenklanken: muis, mier 
1.4 medeklinkers: bos 
1.5 medeklinkerclusters 2 voor- en achteraan: stam, nest, plant 
1.6 medeklinkerclusters 2 kleefletters/vriendjesflat: korf, zwerm 
1.7 medeklinkerclusters 3: struik, barst 
1.8 medeklinkerclusters: sch en schr- schep, schrik 
1.9 let-op-medeklinkers -ng en -nk: gifslang, stinkdier 
1.10 samenstellingen, klankzuiver: boom-hut, toe-kan 
 

Level 2: De Rimboe-Rivier (dl 10-20)                                          

2.1 herhaling: klankzuivere klankgroepen: boomhut, boomstam 
       herhaling splitswoorden: pant-ter 
       herhaling kleefletters/vriendjesflat: korf-zwerm 
       herhaling sch-: schep 
       herhaling -ng en -nk: gifslang, stinkdier 
       herhaling schr-: schrik 
2.2 let-op-medeklinker v-: vlieg, vlot 
2.3 let-op-medeklinker z-: zon, zoem 
2.4 drietekenklank: aai-ooi-oei (oei-nooit-kraai)  
2.5 fopletter /r/ eer-oor-eur: beer-voor-deur 
2.6 fopletter /l/: uil, scheel 
2.7 lange f: fret 
2.8 voorvoegsels be-, ge-, ver- bezoek, gevaar, verhaal 
2.9 stomme /e/ -e. -en, -er, -el, -em: zwarte wolken, regen, hagel, donder, bliksem 
2.10 langermaakwoorden -t en -d : tand, rat  
         langermaakwoorden in samenstellingen: slagtand, bontjas 
         langermaakwoorden met verkleinen: tandje, ratje 
2.11 weetwoorden: ei  
         Weetwoorden: ij > alleen als herhaalstap in de boomhut 
2.12 weetwoorden: au  
         Weetwoorden ou > alleen als herhaalstap in de boomhut 
2.13 let-op-medeklinker -cht: lucht, vacht 
2.14 let-op-medeklinker -ch: pech, lachen 
2.15 eeuw-ieuw-uw: sluw, meeuw, kieuw 
 

(herhalen van stappen: Ga naar de Boomhut en klik op de Bezem) 
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LEVEL 3: Het Woeste Woud (dle 20-30) 
 

3.1 klankgroepregel lang: slome apen 
3.2 klankgroepregel kort: snelle spinnen  
3.2 klankgroepregels door elkaar (2 klgr): snelle apen 
3.3 klankgroepregel kort: maffe buffels 
3.4 klankgroepregel lang finaal: -a, -o, -u poema, kano 
3.5 lange ee: twee  
3.6*: klankgroepregel + schrijf wat je hoort: regenboog  
3.6*: klankgroepregel + schrijf wat je hoort: regenjas 
3.6*: klankgroepregel + schrijf wat je hoort: motregen 
3.7 KLANKGROEPREGEL + COMBINATIES 
3.7* met voorvoegsels: verstoppen, gevaren 
3.7* met stomme /e/: regenen, druppelen 
3.7* met stomme /e/: spinnetje 
3.7* boomstammen  
3.7* regendruppels 
3.8 tweetekenklank: ei  
3.9 let-op-medeklinkers -v- en -z- vieze muizen graven 
3.10 tweeteken: au, pauw 
3.11 KLANKGROEPREGEL + COMBINATIES 
3.11* met -cht: lamavacht, luchtbellen 
3.11* met eer-oor-eur + > klgr 
3.11* met aai-ooi-oei + > klgr 
3.11* met -uw: sneeuwballen  
3.11* met -z- en -v-: muizenholletje 
3.11* met -ng en nk: ratelslang 
3.12 achtervoegsel stomme /i/: -ig: zonnig  
3.12 achtervoegsel stomme /ij/: -lijk: heerlijk  
3.13 irritant: kiwi, schorpioen 
3.13 irritant + klankgroepenwoord: olifantenpoten 
3.14 Franse a: banaan 
3.15 langermaakwoord: -b: web 
3.16 voorvoegsels: afdak, onweer 
3.17 achtervoegsels -end, -erd, -aard: luiaard, slapend 
3.18 weetwoorden ei: allebei  
3.19 weetwoorden au: pauwenveer 
3.19 weetwoorden (ou)  
3.20 achtervoegsels -te en -ste: grootste, lengte 
 

Herhalen van stappen: Ga naar de Boomhut en klik op de Bezem 
*stappen met een * bevatten klankgroepwoorden + een andere categorie 
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LEVEL 4: De Betoverende Bergen (dl >30)                               
 
4.1 hoge komma: poema’s 
4.1 hoge komma: ’s ochtends 
4.2 let-op-medeklinker: c- citroen  
4.2 let-op-medeklinker: c- cobra  
4.4 achtervoegsel -tie :vakantie, actie 
4.5 achtervoegsel -heid: snelheid  
4.6 achtervoegsel -teit: activiteit  
4.7 weetwoorden ei: allebei  
4.8 Franse g: bagage, giraf 
4.9 achtervoegsel -isch: tropisch 
4.10 weetwoorden au: pauwenveer 
4.10 weetwoorden (ou: alleen in de boomhut als herhaalstap) 
4.11 let-op-medeklinker: ch- chimpansee  
4.12 let-op-medeklinker: th- thee 
4.13 verkleinwoorden: -aatje, -eetje, -ootje, -uutje: poemaatje, kanootje 
4.14 Franse ai: populair, prairie 
4.15 Franse ou: route  
4.16 Franse eau: plateau 
4.17 Franse oi: trottoir  
4.18 Griekse y: hyena  
4.18 streepje op de é: oké 
4.19 let-op-medeklinker x: extreme expeditie 
4.20 let-op-medeklinker q: aquarium 
4.21 trema: tweeën  
4.22 irritante i: materiaal  
4.23 koppelteken: zee-egel 
4.24 Engels: cake, jam  
4.24 Engels: coole scooter 
4.24 Engels: mail 
4.24 Engels: weekend  
4.25 Latijnse voorvoegsels: abnormaal 
 
Herhalen van stappen: Ga naar de Boomhut en klik op de Bezem 
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E-mail met informatie over een nieuw leerling account:  

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van _______________, 

 

Hierbij ontvangt u informatie over het online spellingprogramma SPELL-IT in de jungle.  

Er is een account aangemaakt voor het programma Spell-it.  

Er kan ingelogd worden op de website: https://mijn.spellit.nl 

Gebruikersnaam: ___________________  (e-mailadres dat bij ons bekend is) 

Wachtwoord: _________________ 

Verdere installatie is voor dit programma niet nodig.  

Inloggen kan thuis, maar ook op school. Oefenen kan op een laptop, Chromebook of MacBook.  

Een paar belangrijke punten vooraf:  

1. Zet bij het oefenen op een laptop, Ipad of telefoon de automatische spellingcorrectie uit.  

Ga bij Google-balk rechts bovenin naar de 3 puntjes. Ga naar Instellingen. Typ bij de 

zoekfunctie 'spellingcontrole' in. Zet die op UIT. In het Spell-it programma zit al een functie 

ingebouwd zodat er geen fouten kunnen worden getypt. Er wordt bijvoorbeeld een hint 

gegeven en het woord wordt nog even herhaald.  Ook kan er in diverse oefeningen nog 

gespiekt worden. Dat zorgt voor 'veilig inprenten' en geen frustratie meer bij fouten! 

2. Werk altijd met de browser Chrome als uw kind/leerling met Spellit werkt. De browser Safari 

op een Mac Book kan problemen geven met het geluid. Gebruik dan ook de Chrome browser.   

3. Gebruik in de App de knop Scherm vergroten om alle functies zichtbaar te maken.  

Veel succes en plezier!  

Met vriendelijke groet, 

 

______________________ 


