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tips Nieuwsbegrip placemat voor ouders  

9-15 

De Nieuwsbegrip placemat: voor Nieuwbegriplezers en hun ouders 

De placemat is een soort ‘praatplaat’ die iedere eerste week van de maand verschijnt. Er staan taalspelletjes, 

leestips, weetjes en doe-opdrachten op die horen bij het Nieuwsbegriponderwerp van die week. Praten over het 

Nieuwsbegriponderwerp vergroot de woordenschat van uw kind. Daarnaast krijgt hij of zij meer kennis van de 

wereld. Beide zorgen ervoor dat uw kind teksten beter kan begrijpen.  

 

Tips voor het vergroten van de woordenschat  

Een grote woordenschat is belangrijk. Wie veel woorden kent, leert beter. Een tekst over oceanen is bijvoorbeeld 

moeilijk te begrijpen als je niet weet wat een oceaan is. Hieronder staan enkele tips.  

 Als uw kind een woord niet begrijpt, geef niet direct de betekenis en ook niet direct een woordenboek. Help uw 

kind om zelf na te denken over de betekenis van een woord. Kijk bijvoorbeeld eerst goed naar het woord zelf. 

Welk stukje van een woord kent uw kind wel? (bijvoorbeeld: in het woord behulpzaam zit het woord ‘hulp’).  

 Laat uw kind in eigen woorden de betekenis van een woord uitleggen.  

 Stel vragen over het Nieuwsbegriponderwerp. Stel vragen als: Hoe komt het dat…?  Hoe zou jij … aanpakken? 

Hoe zou jij je voelen als…? Kun jij mij de werking uitleggen van…?  

Zorg ervoor dat u uw kind niet te veel vragen stelt. Het moet geen interview worden! 

 Geef uw kind denkruimte als er niet direct een antwoord komt op de vraag. Veel kinderen hebben tijd nodig 

om de vraag te verwerken en tijd nodig om een antwoord te formuleren. Probeer eens om 5 seconden niets 

te zeggen.  

 

Tips voor het werken met de placemat met meer kinderen 

De placemat is bedoeld voor kinderen uit groep 5 t/m 8. Als u kinderen hebt in verschillende groepen, kunt u met 

de onderstaande tips aan de slag.  

 Laat het oudste kind (of het meest taalvaardige kind) de betekenis van woorden uitleggen aan het jongere 

kind.  

 Geef het oudste kind de regie over de placemat. Laat hem of haar uitleggen wat de bedoeling is van de 

spelletjes en de andere opdrachten. Iets uitleggen aan een ander is een goede manier om ook de 

spreekvaardigheid te vergroten. 

 Laat de jongste aangeven wat hij of zij te weten is gekomen over het Nieuwsbegriponderwerp. Is het oudere 

kind er nog meer over te weten gekomen? (De teksten voor de hogere niveaus zijn langer en bevatten vaak 

meer informatie over het onderwerp dan de teksten voor de lagere niveaus.) 

 

Feedback geven 

Als uw kind een fout antwoord geeft of iets verkeerd uitspreekt, is dat niet erg. Dit hoort bij het leerproces. U kunt 

uw kind op de volgende manier helpen: 

 Als uw kind een zin verkeerd voorleest, wacht dan 5 seconden. De kans is groot dat uw kind de fout zelf 

ontdekt en de zin goed herleest. Als uw kind niet uit zichzelf stopt na 5 seconden, zeg dan bijvoorbeeld: ‘Lees 

de zin maar uit’ en vraag uw kind de zin nog eens te lezen (besteed geen aandacht meer aan de fout). 

 Als uw kind een woord niet goed uitspreekt, bijvoorbeeld het woord ‘vluchtelingen’, dan verbetert u het woord 

door het woord te herhalen in een nieuwe zin (en niet door te zeggen: ‘Dat zeg je verkeerd.’). Bijvoorbeeld: 

‘De Nieuwsbegriples ging dus over vluchtelingen?' Zo weet uw kind hoe het woord uitgesproken wordt en blijft 

hij of zij gemotiveerd om door te gaan met het gesprek.  

 
 


