WOORDJES LEREN IN 4 STAPPEN
Stel je wilt Franse woorden leren uit je schoolboek.
Dan zijn dit 4 handige stappen om te volgen!

1

Oefen hardop mondeling
• Oefen eerst mondeling: begin op volgorde van de woorden in je boek.
• Dek de Franse woorden af en kijk naar het Nederlandse woord.
• Probeer de Franse vertaling hardop uit te spreken.
• Kijk meteen of je het goed hebt.
• Op deze manier zul je zien dat je de woorden goed onthoudt.
• Als je de Franse vertaling op volgorde goed kent ga je ze door elkaar overhoren.
• Ken je de woordjes van het Nederlands naar het Frans? Leer ze dan andersom (van
het Frans naar het Nederlands).

2

Opschrijven
• Meestal worden woordjes schriftelijk overhoord. Daarom moet je de woorden ook
kunnen schrijven.
• Het is belangrijk dat je de woorden opschrijft tijdens het leren.
• Opschrijven - met de hand - zorgt ervoor dat je de woordjes minder snel vergeet.
• Dek de Nederlandse vertaling af en schrijf het Franse woord op.
• Spreek het daarna nog eens rustig en goed uit.
• Controleer je zelf en kijk of je het goed hebt opgeschreven.
• Gaat dit ook goed, schrijf dan eens de woorden door elkaar op.

3

4

Herhalen & pauzes
Woordjes leren is oefenen, oefenen en nog eens oefenen. Het is vaak stampwerk.
Leer niet te lang achter elkaar. Maar telkens een rijtje woordjes, even pauze, en opnieuw de woorden herhalen en een nieuw rijtje toevoegen.
Als je te veel woordjes achter elkaar wilt leren dan nemen je hersenen geen
nieuwe informatie meer op. Doe geen spannende of verrassende dingen direct na het
leren: de kans is dan namelijk groot dat je de pas geleerde woordjes weer snel
vergeet.
Lijstje maken met de woordjes die je steeds vergeet
--> Maak voor jezelf woordenlijstjes en deel de woordjes in in groepen die voor jou
logisch zijn.
--> Maak een top-10 van woorden die je telkens vergeet en maar niet kunt onthouden.
Schrijf ze op een blaadje en kijk daar telkens weer naar.
--> Maak woordkaartjes of schrijf woorden op een post-it en hang deze overal in huis
op (op je slaapkamer, boven je bed, op de w.c.deur). De woordkaarten kun je op tafel
leggen en ‘s ochtends of ‘s avonds herhalen of wanneer je op de bank zit.
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