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Deze werkkaarten zijn ontwikkeld door Petra Beuk (Studie -Assist en 
dyslexiecoördinator Fiorettie College). Meer weten over het effectief 
implementeren van een overhoorprogramma zoals Quizlet? Ga naar 
dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-goede-voorbeelden. 
 

Werkkaart 4. Quizlet, woordjes leren bij 

de talen 

 
Het allerbelangrijkste is om de woordjes niet in één of twee dagen te willen leren. 

Spreid het uit over minimaal vier dagen maar beter nog is start met leren op de dag 

en oefen elke dag. 

Het heeft geen zin om bijvoorbeeld 40 woordjes in 1 keer te leren.  

Beter is 10 tot 15 woordjes per dag (leerlingen met dyslexie maximaal 8 woordjes 

per dag)  

Leer eerst de betekenis van het woord ga het niet gelijk schrijven  

Leer de woorden twee richtingen op 

Bij Engels Nederlands-Engels en Engels -Nederlands 

Daarna ga je oefenen met het te schrijven van het woord  

 

Ga naar www.Quizlet.com 

Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord  

                                           

Stap 1 het vinden van de juiste klas en woordenlijst  

 

 

 

 

Klik op de map  

https://dyslexiecentraal.nl/leren/leren-van-goede-voorbeelden
http://www.quizlet.com/


 

 
Klik nu op de lijst die je wilt hebben 

 

Stap 1 Start met Quizlet ‘Leren’  

 

 

Klik op   

 

 

 

  

Ga terug naar sets

 

Stel het aantal woorden in wat je 

gaat leren d.m.v. een *  

 

Scrol de pagina naar beneden  

 

Hier zie je alle woorden van de lijst  

 

Klik de ster aan  bij de woordjes die 

je die dag wilt gaan leren  

Maximaal 10 per dag 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ga naar opties 

  

TERMEN MET * LEREN 

Zet hem op Met ster  

 

CORRECTIEMOGELIJKHEID  

Volledig antwoord  

 

 

ANTWOORDEN MET 

Hier heb je de keuze 1 taal of beide 

talen 

 

 

SOORT VRAGEN  

Haal het vinkje weg bij 

‘schriftelijke vragen’  

 

 

GELUIDSFRAGMENT zet je op Aan  

 

Sluit af met het witte kruisje in 

blauwe vak  

 

 

 

 

Oefen nu alle woorden 



 

 

Het woord is juist 

Komt het volgende menu in beeld  

Klik op

 

Volgende woord komt in beeld 

Met kan je het woord nogmaals 

laten voorlezen 

 

Het woord is onjuist 

Het volgende menu komt in beeld 

Het woord wat het had moeten zijn 

komt onder het woord te staan 

Ook het woord wat je had gekozen 

komt in beeld  

Klik op 

 

Met kan je het woord 

nogmaals laten voorlezen 

 

 

Je ziet hoever je bent met 

overhoren  

De woorden die je een aantal keer 

goed hebt gedaan vallen af 

De gene die fout blijven gaan 

herhalen steeds 

Je lijst wordt dus steeds kleiner  

 

Wanneer je klaar bent krijg je het 

volgende menu in beeld 

Keuze  

Klik op herhalen 

Woorden die je fout had ga je 

nogmaals oefenen 

Klik op beeindigen  



 

 

Tussendoor krijg je de volgende 

meldingen 

Je ziet het aantal woorden wat je al 

goed hebt geleerd 

 

Sorteer op ga dan naar statistieken 

Je ziet hier welke woorden je al 

goed kent 

En de woorden die je nog extra zal 

moeten leren 

 



 

Stap 2 daarna leer je met Quizlet ‘Kaarten’  

 

 

Flitsen van woorden 

Je zelf mondeling overhoren  

 

Klik op de kaart en controleer of het juist is  

Antwoord komt tevoorschijn  

 

Woord komt in beeld 

Laat deze eventueel voorlezen  

Zeg hardop het woord in de ander taal wat 

het zou moeten zijn 

Klik op de kaart 

 

Juiste antwoord komt in beeld  

Had je niet het juiste antwoord dan klik je op 

 
Woord komt op de lijst voor herhalen 

 

 

Ga naar het volgende woord 

 

 

Hier zie je hoeveel woorden je al hebt 

geoefend  

 

 

Je hebt de keuze het nogmaals te laten 

overhoren 

De woorden met ster zeker nog herhalen 

 

 



 

Stap 3 ga nu oefenen met ‘Schrijven’  

 

 

Schrijven van de woorden 

Pas wanneer je de betekenis van de 

woorden goed weet ga je ze leren schrijven 

Klik op het icoontje van schrijven 

 

Ga naar opties en stel de taal in waarin je wilt 

gaan schrijven 

In dit geval Engels 

 

Het woord komt in Nederlands te staan 

Typ het woord in het Engels  

Klik op antwoord 

 

Juist 

Laat de woorden nogmaals voorlezen 

Klik op een willekeurige toets 

Je krijgt het volgende woord in beeld 

 

Onjuist 

Woord wat je hebt getypt komt rood in beeld  

Het woord wat het moet zijn komt groen in 

beeld 

 

 

Je weet het antwoord niet 

Klik op “Ik weet het niet”  

 

 

Je komt in het volgende menu 

Laat het juiste woord voorlezen 

Typ het woord over  

 

Overzicht in waar je bent 

 

Je kunt zien hoeveel woorden je nog moet 

oefenen  

En hoeveel je er juist of niet juist hebt  



 

 

Eind resultaat ronde 1  

Klik op een willekeurige toets om door te 

gaan als je nog niet het gewenste resultaat 

hebt gehaald  

Je kunt nu doorgaan met de foute woorden  

Deze blijft Quizlet elke ronde herhalen  

Totdat je alles juist hebt  

 

Stap 4 ga nu door met ‘Speller’  

 

 

Dictee met woorden  

Woorden worden voorgelezen en je gaat ze 

dan schrijven  

 

 

Het woord wordt voorgelezen in het Engels  

Je typt het in 

Onderin zie je het woord in het Nederlands 

staan 

Is het woord juist dan kom je in het volgende 

woord 

Is het woord niet juist dan worden de letters 

die niet juist waren rood 

Deze rode letters worden dan gewijzigd in 

groene letters 

 

Dit zijn de  belangrijkste manieren om de woordjes te leren  

Wil je het af en toe afwisselen met een spelletje dan kan dit met  de icoontjes bij 

spelen  

 

 Spelletjes in Quizlet 

 

Bij beide spelletjes gaat het om de snelheid 

Bij combineren ga je de woorden aan elkaar 

linken  

 

Bij Zwaartekracht ga je de woorden schrijven 



 

 

Stap 5 maak de ‘Test’  

Wanneer je het idee hebt dat je de woorden goed kent kan je de test gaan maken  

 

 

 

 

 

 

 

 

Start op tijd met het leren.  

 

Liefst op de dag dat je het op krijgt  

 


