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Stappenplan Opstart          
   

Leermethode Ikleeranders.nl

www.ikleeranders.nl

Online lespakket via: 
www.ikleeranders-onlinetrainer.nl 

Gratis lesmateriaal en workshop 
• Stappenplan 
• Werkbladen 
• Tijdelijke inlogcode 
 
Ga naar: 
www.ikleeranders.nl/opstart 

http://www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
http://www.ikleeranders.nl/opstart
http://www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
http://www.ikleeranders.nl/opstart


www.ikleeranders.nl/opstart 
Niveau 1, 2 en 3 Thema-kaartjes

www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
Beeldpakketten
Leeslijst
Standaard pakketten
Boerderij
Thema-kaartjes printen (onderaan woordenlijst)

Memory spelen -> Niveau 1

spiekplaatje - woord - woord

Memory spelen -> Niveau 1

woord - woord

Memory spelen -> Niveau 2

plaatje - woord

Memory spelen -> Niveau 3

woord - plaatje

Spiekbladen om zelfstandig te werken.
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www.ikleeranders.nl/opstart 
Niveau 1 Woordbeelden lezen / (her)kennen

www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
Beeldpakketten
Oefenen
Standaard pakketten
Boerderij
Niveau 1 (start met lezen)

Spelletjes -> Niveau 1
Standaard pakketten
Boerderij

Kies woord links (+ spiekplaatje), rechts zelfde 
woord kiezen.

Werkblad maken -> Niveau 1
Standaard pakketten
Boerderij  

Opmaak: Lijntje trekken (4 plaatjes)
Lijntje trekken (6 plaatjes)

Werkblad maken -> Niveau 1
Standaard pakketten
Boerderij

Opmaak: Teken een rondje - horizontaal (4 plaatjes)
Teken een rondje - horizontaal (6 plaatjes)

Werkblad maken -> Niveau 1
Standaard pakketten
Boerderij

Opmaak: Teken een rondje - bovenaan (9 plaatjes)
Teken een rondje - bovenaan (16 plaatjes)

Memory spelen -> Niveau 1

spiekplaatje- woord  - woord
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www.ikleeranders.nl/opstart 
Basis Niveau bepalen met leeslijst

www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
Beeldpakketten
Leeslijst
Kies een pakket
Boerderij

Welke woorden kun je lezen? Klik aan.

Leeslijst -> Alle woorden
Meetinstrument. Hoeveel woorden kun je lezen / 
(her)kennen?

Werkbladen 
Niveau 2 of 3

Alleen de woorden uit dit pakket die je (her)kent 
staan aangevinkt en komen terug in het werkblad.

Oefenen -> Leeslijst

Alle woorden uit de verschillende beeldpakketten 
die je (her)kent.

Werkblad maken -> Leeslijst

Alle woorden uit de verschillende beeldpakketten 
die je (her)kent.

Spelletjes -> Leeslijst

Alle woorden uit de verschillende beeldpakketten 
die je (her)kent.
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www.ikleeranders.nl/opstart 
Niveau 2 Basis

Werkblad kasten printen. 2 dichte kasten laten zien. 
Die maken we straks in ons hoofd. 

1 kast voor woordjes en cijfers
1 kast voor leuke dingen
We gaan de kasten eerst kleuren of versieren op 
papier.

Op het volgende blad laten we zien dat de kasten 
ook open kunnen.
Kan jij deze kasten bedenken in je hoofd of een foto 
ervan maken.

Alle woordjes en cijfers komen in de eerste kast. 
Wijs eens aan waar deze staat.

Andere dingen komen in de tweede kast.

Sommige kinderen kunnen geen kasten maken in 
hun hoofd. Zij fotograferen de kasten en de 
woordbeelden via de kaartjes en Online trainer.

abcd efg 
hij klm nop 
qrst uvw 
xyz

Werkblad alfabet printen. 
Zingen. Steeds langzamer.
Letters oefenen.
Dubbelgevouwen blaadje overtrekken.
Speelzand en scheerschuim.

Woordbeeld opslaan in kast.

www.ikleeranders-onlinetrainer.nl  
Klaar voor niveau 2.
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www.ikleeranders.nl/opstart 
Niveau 2 Woordbeelden oefenen

www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
Beeldpakketten
Oefenen
Standaard pakketten
Boerderij
Niveau 2 (start met oefenen)

Spelletjes -> Niveau 2
Standaard pakketten
Boerderij

Kies plaatje links, rechts woord kiezen.

Werkblad maken -> Niveau 2
Standaard pakketten
Boerderij  

Opmaak: Lijntje trekken (4 plaatjes)
Lijntje trekken (6 plaatjes)

Werkblad maken -> Niveau 2
Standaard pakketten
Boerderij

Opmaak: Teken een rondje - horizontaal (4 plaatjes)
Teken een rondje - horizontaal (6 plaatjes)

Werkblad maken -> Niveau 2
Standaard pakketten
Boerderij

Opmaak: Teken een rondje - bovenaan (9 plaatjes)
Teken een rondje - bovenaan (16 plaatjes)

Memory spelen -> Niveau 2

Plaatje - woord
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www.ikleeranders.nl/opstart 
Niveau 3 Woordbeelden schrijven

www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
Beeldpakketten
Oefenen
Standaard pakketten
Boerderij
Niveau 3 (start met schrijven)

Spelletjes -> Niveau 3
Standaard pakketten
Boerderij

Kies woord links, rechts plaatje kiezen.

Werkblad maken -> Niveau 3
Standaard pakketten
Boerderij  

Opmaak: Lijntje trekken (4 plaatjes)
Lijntje trekken (6 plaatjes)

Werkblad maken -> Niveau 3
Standaard pakketten
Boerderij

Opmaak: Teken een rondje - horizontaal (4 plaatjes)
Teken een rondje - horizontaal (6 plaatjes)

Werkblad maken -> Niveau 3
Standaard pakketten
Boerderij

Opmaak: Teken een rondje - bovenaan (9 plaatjes)
Teken een rondje - bovenaan (16 plaatjes)

Memory spelen -> Niveau 3

Woord - plaatje
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Zelf een beeldpakket maken:
www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
Beeldpakketten
Maak een beeldpakket

Plaatje invoegen en bewerken (zie voorbeelden rechts) 
Met de knop met het plusje rechts kun je een nieuw woord met 
plaatje toevoegen. Je kunt de afbeelding bewerken. Zorg dat er 
geen witte randen om de foto zichtbaar zijn. Anders krijg je 
lelijke kaartjes en werkbladen.
!! Vergeet niet onderaan op ‘opslaan’ te drukken.
 
Plaatjes selecteren via internet:
Knip ze vierkant uit, dan hoef je het plaatje minder te bewerken.

Apple / Mac
command + shift (pijltje omhoog) + 4
Met je muis kun je nu een rechthoek trekken.
Laat los en de foto is genomen.
Opslaan als… Zet alle foto’s in één mapje

Windows
Ga naar zoeken met het vergrootglas: Typ ‘knip’
Knipprogramma app verschijnt.
Aan taakbalk vastmaken (dan blijft het icoontje onder in beeld staan).
Selecteren en knippen
Kies Modus: rechthoekig knipsel
Vierkant trekkenmet muis
Bestand opslaan als JPEG. Zet alles in één mapje
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Online lespakket via: 
www.ikleeranders-onlinetrainer.nl 
Kies voor Beeldpakketten 

Gratis lesmateriaal en workshop 
Stappenplan 
Werkbladen 
Tijdelijke inlogcode 

www.ikleeranders.nl/opstart 

www.ikleeranders.nl

http://www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
http://www.ikleeranders.nl/opstart
http://www.ikleeranders-onlinetrainer.nl
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