
Lespagina

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. 

Leveldictees

Per vijf stappen zet Spell-it een leveldictee klaar van 
ongeveer 20 woorden. Uw kind moet dit dictee doen 
zonder hulp, zonder voorzeggen of de 
spellingcontrole. Het is wel wenselijk om in de buurt te 
zijn en te helpen om bijvoorbeeld de backspace-toets 
te vinden. Sommige kinderen drukken op de Entertoets 
en dan wordt het onvolledige woord fout gerekend. 

Op de lespagina staan drie soorten oefeningen : 
1. Verrekijkeroefeningen (woorden verkennen/ontdekken)
2. Schoenoefeningen (woorden oefenen d.m.v typen)
3. Kompasdictees: oefendictee en stapdictee. (toetsen)
Start met een aantal verrekijkeroefeningen, dán minmaal twee 
schoenoefeningen, tot slot het oefendictee en het stapdictee.

Belangrijk:

Drie niveaus

Ondersteun uw kind bij het oefenen: 
- Benoem wat er goed gaat.
- Stimuleer om mee te praten in klankgroepen tijdens 
het typen. 
-  
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Klankenkaart

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.  

Oefenen

Ondersteun en help uw kind bij het oefenen: 
- Benoem wat er goed gaat. 
- Stimuleer het hardop meepraten in klankgroepen 
- Oefen regelmatig samen 
- Belangrijk: Rustig klank voor klank typen, check en          
dan pas op enter klikken. 

Werkboek

Print regelmatig een (deel van het) werkboek 
om te oefenen met het schrijven van 
woorden, zinnen of een verhaal. Wissel 
typen en schrijven af. Verzamel de 
werkbladen in een mooie map. 

BELONING

In Spell-it worden de geoefende woorden geteld én er worden 

punten behaald met de oefeningen. Met deze punten kunnen 

badges gekocht worden in de shop in de boomhut. Verzamel alle 

badges, dan heb je alles wat je nodig hebt voor je route door de 

jungle! 

Inlogpagina voor de Spell-it App: https://mijn.spellit.nl Met het Spell-it thuisabonnement
worden de vier levels automatisch doorlopen. Na het kiezen van een eigen schermnaam en 
avatar, begint de route bij de eerste leveltoets. Vervolgens zet Spell-it stappen open om te 
oefenen. Is de stap groen, dan mág je die stap oefenen, maar het is niet verplicht. Begin met 
de eerste stap die 'open' staat. Klik op het cijfer eronder en bekijk de ankerwoorden en het 
plaatje dat erbij hoort. Ga dan naar de lespagina en klik op Kiko en lees de hints en tips. 

Zet vooraf de spellingcontrole uit in Google. Ga naar de drie 
puntjes rechts bovenaan (naast de internetbalk). Ga naar 
instellingen en dan naar de spellingcontrole. Zet deze uit. 
Oefen Spell-it bij voorkeur op een laptop en gebruik altijd de 
Chrome-browser.  Gebruik op een MacBook of Ipad ook 
altijd de Chrome-browser en niet Safari. 

Er zijn twee oefeningen waarbij de klankenkaart gebruikt 
moet worden: Speur & Kleur en Blokken. Download de kaart 
en leg deze naast de computer. 
Het is aan te bevelen om eerst te oefenen met de kleuren en 
woorden op papier te markeren met kleur. Op de website 
www.spellit.nl is een oefenblad te vinden. Hierop staan ook 
voorbeelden. 

https://mijn.spellit.nl
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