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Inleiding 
Taalblobs is een adaptief leerprogramma dat het niveau van de aangeboden lesstof 

automatisch aanpast aan de leerling. Door middel van het ingebouwde adaptieve algoritme 

selecteert het programma volledig automatisch precies de juiste leertaken voor een leerling. 

Om snel aan de slag te gaan met Taalblobs raden we aan de instructie video’s te kijken op 

https://Taalblobs.nl/instructievideo.html. Hiermee heeft u voldoende informatie om aan de 

slag te gaan met Taalblobs. Het programma wijst in principe zichzelf. 

In deze handleiding annex documentatie vindt u meer diepgaande informatie over het 

programma Taalblobs. We werken uit hoe u bijvoorbeeld leerlingen importeert, waar u 

aangepaste leertaken aanmaakt en wat de overzichten betekenen bij de leerlinginformatie. 

De handleiding is bedoeld voor RT-praktijken en scholen die Taalblobs gebruiken. Het is te 

adviseren de Taalblobsomgeving bij de hand te hebben als u de handleiding doorneemt. 

Mocht u toch vragen hebben neem gerust contact op, dit kan op de volgende manieren: 

Per telefoon: 073-2048311 

Via e-mail: info@Taalblobs.nl 

Of bezoek de website: www.taalblobs.nl 
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Snel Aan de slag 

Instellingen zodat u gelijk kunt beginnen 
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Snel aan de slag 
 

Als u logingegevens ontvangen heeft voor Taalblobs gaat u naar de website www.taalblobs.nl 

en klikt u bovenin het menu op de knop inloggen. U krijgt een inlogvenster te zien.  

 

Stap 1 - Voer uw gegevens in en klik op Inloggen 

U krijgt nu een welkomstscherm te zien. We gaan nu leerlingen toevoegen, maar voordat we 

dat doen maken we als eerst een nieuwe groep aan. 

mailto:info@taalblobs.nl
http://www.taalblobs.nl/
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Stap 2 - Klik op de knop Maak een nieuwe groep 

Typ de naam van de groep en geef de normgroep aan. Dit is belangrijk omdat aan de hand 

hiervan weergegeven kan worden of de leerling op hetzelfde niveau is als de bedoeling is.  

 

Stap 3 - Klik nu op de groep die u zojuist heeft aangemaakt en klik op Maak nieuwe 

leerlingen aan. Door de namen in te voeren van de leerlingen maakt u accounts voor hen 

aan.  

mailto:info@taalblobs.nl
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Geef het startniveau aan en klik op verstuur 

U heeft nu leerlingen aangemaakt.  

Met de knop Wachtwoorden [Groepsnaam] kunt u de logingegevens voor uw leerlingen 

zien, hiermee kunnen ze inloggen via www.taalblobs.nl en direct aan de slag met Taalblobs! 
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Leerlingen beheren 
Leerlingen en toetsresultaten importeren  
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De beheeromgeving 
Wanneer u als beheerder inlogt in Taalblobs komt u in een eigen omgeving waar u diverse 

zaken kunt aanpassen. Aan de linkerkant treft u de hoofdnavigatie aan. 

- Groepen 

 
Hier beheert u uw leerlingen die u eenvoudig kunt sorteren als groep. Ook kunt u 

leerlingen in een keer importeren met een Edex-bestand uit uw leerlingvolgsysteem 

zoals Parnassys of Magister.  

 

- Licentie 

 
Hier vindt u informatie over de licentie die u op dit moment gebruikt en het maximaal 

aantal leerlingen dat kunt toevoegen. 

 

- Accountgegevens 

 
Met de optie accountgegevens kunt u uw gegevens aanpassen zoals uw 

logingegevens, uw adresgegevens en mailinstellingen.  

 

- Vriend uitnodigen  

 
In Taalblobs kunt u anderen uitnodigen om Taalblobs ook te proberen. Als u mensen 

uitnodigt om Taalblobs te proberen kunt u zelf tot een maand gratis Taalblobs 

ontvangen als beloning. 
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Leerlingen importeren 
 

In de snelstarthandleiding heeft u gezien hoe u handmatig leerlingen aanmaakt. Dit kan ook 

met een EDEX bestand. Dit kan vanuit het startscherm als u inlogt. U ziet bovenin het scherm 

twee opties 

- Inlezen Edex 

- Inlezen svt-spellingtoets 

De eerste optie is om leerlingen te importeren. U kunt vanuit uw Elektronische Leeromgeving 

(bijvoorbeeld MOO of Magister) leerlingen exporteren. Hoe u dit doet vindt u in de 

handleiding van uw ELO. 

 

Inlezen Edex 

 

Met de knop inlezen Edex kunt u in 1 keer de volledige structuur van groepen en leerlingen 

inlezen in Taalblobs. Een EdexML-bestand kan worden geëxporteerd vanuit uw 

leerlingvolgsysteem. Bekijk de documentatie van uw leerlingvolgsysteem om te zien hoe u dit 

doet. Dit bestand kunt u met Taalblobs importeren. 

Voor het importeren klikt u op inlezen Edex, u krijgt daarna een pagina met een handleiding 

over de stappen die u moet volgen. 

Tijdens het importeren wordt de groepsindeling volledig overgezet, nieuwe leerlingen 

worden toegevoegd. Een paar punten om rekening mee te houden: 

- Handmatig aangemaakte leerlingen worden hierna in een aparte groep gezet. 

- Eerder geïmporteerde leerlingen worden bijgewerkt. Bijvoorbeeld: een leerling kan 

worden verplaatst van groep 4 naar groep 5.  

- Schoolverlaters (leerlingen die eerder zijn geïmporteerd vanuit EdexML maar nu 

niet meer aanwezig zijn) worden verwijderd.  

Stap 1 - Kies het EdexML bestand 

Onderin het scherm kunt u kiezen voor Bladeren…. Klik hier om het bestand te kiezen dat u 

uit uw LVS heeft geëxporteerd.  Kies nu voor de knop volgende. 

 

Stap 2 - Controleren 

Taalblobs laat nu een voorbeeld zien van de groepen en leerlingen die het programma 

herkent heeft. Controleer de indeling goed voordat u besluit het bestand definitief in te 

voeren. 

mailto:info@taalblobs.nl


 

Pagina 14 van 48 Spelend leren spellen 

 

 

T: 073-2048311 

E: info@taalblobs.nl 

www.taalblobs.nl 

U kunt eventueel groepen en leerlingen die u niet met Taalblobs wilt laten werken uitvinken. 

Deze zullen niet worden geïmporteerd. 

Stap 3 - Verwerken 

Helemaal onderaan de lijst met leerlingen vindt u de groene knop verwerk!. Klik hierop om  

de door u gekozen groepen en leerlingen definitief te importeren. 

De gegevens worden nu verwerkt, naargelang de grootte van de groepen kan dit een 

moment duren. Wacht u rustig tot het bestand klaar is met verwerken. Klik daarna op de 

groene knop verder.  

U komt nu in het overzicht met de groepen. U ziet nu alle groepen die u aangevinkt heeft 

staan met de betreffende leerlingen die daar bij horen.  

Let op: als u meer leerlingen probeert te importeren dan er in uw account staan, dan 

zullen niet alle leerlingen zichtbaar zijn. Controleer in het linker menu onder Licentie 

hoeveel leerlingen u maximaal in Taalblobs kunt importeren. 

 

Inlezen svt-spellingtoets 

 

De SVT-spelling is een toets om het niveau van de spelling bij uw leerlingen snel en accuraat 

vast te stellen. (Zie de website van Boomtestuitgevers voor meer info). Via deze wizard kunt 

u de verkregen toetsgegevens die zijn vastgesteld met de SVT-spellingtoets eenvoudig en 

snel inlezen in Taalblobs waardoor de aangeboden oefening in Taalblobs precies aansluit op 

het niveau van de leerling. Dit is bijvoorbeeld handig als u net bent begonnen met het 

gebruik van Taalblobs, maar ook kunt u natuurlijk na enige tijd de niveaus bijwerken door 

meest recente toetsgegevens in te lezen. 

U hebt voor het importeren van de toetsgegevens een .csv-bestand nodig dat u zelf kunt 

aanmaken in het testcentrum van Boom testuitgevers. (log hiervoor in op: 

www.boomtestcentrum.nl). 

Tijdens het importeren worden de volgende handelingen uitgevoegd: 

- Taalblobs bekijkt welke toetsgegevens kunnen worden gekoppeld aan de aanwezige 

leerlingen in het programma. (De voor- en achternaam van de leerling moeten 

overeenkomen). 

- U krijgt een overzicht te zien van de toetsgegevens die geïmporteerd kunnen worden. 

Hierbij kunt u aangeven welke toetsgegevens u daadwerkelijk wilt importeren. 

- Na bevestiging wordt voor de geselecteerde leerlingen de toetsscore geïmporteerd en 

het onderwijsniveau in het programma aangepast. 

- De aangeboden leesstof wordt hierdoor direct aangepast aan de geïmporteerde 

toetsscore van de leerling 

mailto:info@taalblobs.nl
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- De verzamelde blobs en spaarkaarten uit het beloningsonderdeel van Taalblobs blijven 

ongewijzigd. 

Selecteer het bestand dat u wilt uploaden door op bladeren… te klikken. Kies hierna voor 

volgende. De gegevens worden ingelezen en u krijgt een overzicht te zien dat er uitziet als 

onderstaand voorbeeld: 

 

Selecteer de leerlingen van wie u de gegevens wilt importeren. Kies hierna voor verwerk! 

De gegevens worden nu geïmporteerd en het niveau van de leerlingen wordt aangepast naar 

de gemeten DLE (Didactische LeeftijdsEquivalent) uit de toets. 
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Leerlingen beheren 
Beheer groepen die u heeft aangemaakt 
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Groepen beheren 
Als het goed is heeft u nu een of meer groepen aangemaakt waar leerlingen in zitten. Deze 

groepen kunt u beheren. Dit doet u door op een groep te klikken. U heeft hier de volgende 

beheeropties: 

- Wachtwoorden groep weergeven 

- Voortgang groep bekijken 

- Oefenprogramma voor de groep instellen 

Verder heeft u (in het blauw rechts) de opties: 

- Actie 

Hiermee kunt u leerlingen verplaatsen naar andere groepen 

- Nieuwe leerlingen 

Hiermee kunt u nieuwe leerlingen aanmaken of leerlingen importeren.  

 

Wachtwoorden groep weergeven 

 

Als u op de knop Wachtwoorden groep klikt kunt u de gebruikersnamen en wachtwoorden 

van de door u aangemaakte leerlingen zien.  

 

U kunt hier kiezen om de gegevens als lijst te printen of als knipkaartjes zodat u deze aan 

de leerlingen kunt geven. 

 

mailto:info@taalblobs.nl
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Voortgang groep bekijken 

 

Met de knop voortgang groep kunt u de voortgang bekijken die de hele groep maakt. Dit 

kan handig zijn als u bijvoorbeeld Taalblobs als klas gebruikt.  

U heeft hier de volgende schermen in het overzicht: 

- Voortgang binnen veel geoefende woordgroepen 

Dit zijn de woordgroepen die afgelopen week het meest is geoefend door leerlingen uit 

de groep. In dit scherm is weergegeven wat het gemiddelde niveau van de groep nu is 

in vergelijking met een week daarvoor. 

 

- Meldingen 

Hier worden tips en andere meldingen gegeven. Zoals wanneer bepaalde leerlingen in 

de groep Taalblobs niet gebruikt hebben. 

 

- Moeilijke woorden 

Een overzicht met de woorden die in de voorgaande week het vaakst fout zijn 

geschreven. Hiermee zou u bijvoorbeeld klassikaal aan de slag kunnen gaan 

 

- Leerrendement van zorgleerlingen 

De leerlingen die afgelopen maand binnen de groep de laagste leerrendementen 

behaald hebben. (uitgedrukt in gemiddelde voortgang per oefentaak).  

Het kan zinvol zijn om bij deze kinderen eens mee te kijken tijdens het oefenen. Dit 

kan belangrijke aanknopingspunten bieden voor gerichte individuele instructie. 

 

- Spelletjesvoorkeur 

Hier ziet u welke spelletjes het vaakst door uw leerlingen gekozen worden. 

 

- Oefenfrequentie en aantal dagen geoefend 

Dit zijn grafieken die aangeven hoeveel spelletjes er zijn afgerond door leerlingen en 

op welke dagen kinderen geoefend hebben. 

 

- Foutenanalyse per spellingcategorie 

Hier ziet u in welke spellingcategorie er fouten zijn gemaakt, hoeveel fouten dit zijn en 

welke specifieke woorden er fout worden gespeld door de groep 
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Oefenprogramma groep instellen 

 

 

In dit scherm kunt u voor de hele groep specifieke oefeningen klaarzetten. Dit is handig als u 

klassikaal iets behandeld hebt en er alle leerlingen mee wilt laten oefenen. 

Dit scherm is hetzelfde als het scherm “Oefeninstellingen” per leerling. In dit scherm heeft u 

de volgende onderdelen: 

- Ondersteunende taken 

Hier stelt u in hoeveel taken de groep per dag moet/mag doen. Standaard heeft de 

groep 1 leestaak, 1 klanktaak en staan quizvragen uit. Zie bijlage 1 voor de uitwerking 

van alle taken die beschikbaar zijn. In bijlage 2 vindt u een overzicht van de 

spelletjes.  

 

- Oefenfrequentie spelling 

Hier stelt u in hoeveel spellingtaken de groep per dag moet/mag doen. Standaard 

staan hier 2 taken aangegeven. In Bijlage 1 ziet u alle taken die beschikbaar zijn. 

 

- Beloningstaken 

De beloningstaak is een spelletje dat de leerling vrij mag doen om extra munten te 

winnen. Hier stelt u in wanneer het beloningsspel gespeeld mag worden. Standaard is 

dit nadat alle taken van de dag zijn afgerond. De leerlingen kunnen kiezen voor 

autoracen of bellen prikken 

 

- Aangepaste oefentaken 

Standaard worden alle woordgroepen voor de spelling automatisch door de computer 

uitgekozen. U kunt handmatig één of meerdere woordgroepen selecteren die u in 

plaats van het adaptieve programma wilt laten oefenen. Dit kunnen bijvoorbeeld 

woordgroepen zijn die overeen komen met de lesstof die momenteel in de klas wordt 

behandeld.   

 

- Wijze van woordsplitsing 

Hier kiest u de wijze van woordsplitsing. U kunt de Braamsmethode kiezen. Deze is 

klankgericht. U kunt ook kiezen voor de klassieke splitsing van woorden. Deze is op 

basis van lettergreep. * 

 

- Verbale ondersteuning gt/cht woorden 

Hier kunt u kiezen welke verbale ondersteuning de groep krijgt bij de gt/cht 

spellingregel.  
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* Omdat veel spellingregels van de Nederlandse taal worden toegepast op de laatste klank van een 

woord of klankgroep, worden in de methode de langere woorden ‘gesplitst’. Dit is iets anders dan het 

verdelen in lettergrepen. De woorddelen die zo ontstaan worden ‘klankvoeten’ genoemd. Is de laatste 

klank (dat wat je hoort) van een klankvoet een ‘korte klank’ of ‘lange klank’ dan volgt daarop een 

eenduidige spellingregel. Die laatste klank van een klankvoet wordt ‘klankteen’ genoemd. 

De methode die Braams hanteert, komt niet in alle opzichten overeen met de verschillende methodes 

voor spelling die in het basisonderwijs worden gebruikt. Maar het uiteindelijke doel is hetzelfde: het 

leren van de correcte spelling van de Nederlandse taal. 
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Leerlingen verplaatsen 

U kunt handmatig leerlingen van groep laten wisselen, bijvoorbeeld als ze naar een volgende 

groep gaan of wanneer ze onder een andere begeleider vallen. Hiervoor gebruikt u de knop 

Actie. 

Stap 1 - Selecteer de leerlingen die u wilt verplaatsen door de leerlingen aan te vinken. 

Stap 2 – Klik op het pijltje naast de knop Actie. U kunt nu kiezen naar welke groep u de 

leerling verplaatst. 

De leerlingen zijn verplaatst naar de nieuwe groep en worden gescoord conform de 

groepsnorm die voor die groep geldt. Dit heeft verder geen effect op het aantal verzamelde 

blobs of munten door de leerling. 

Nieuwe leerlingen importeren 

In de snelstarthandleiding heeft u al gezien hoe u een leerling kunt aanmaken. U kunt ook 

leerlingen importeren. U wordt dan zelf de nieuwe beheerder van de leerlingaccount. (Op 

deze manier kunnen ouders bijvoorbeeld de leerlingaccount van hun kind 'overnemen' bij 

afsluiting van een RT-begeleidingstraject zodat het kind nog even kan door oefenen met 

Taalblobs).  

Let op: Hiervoor heeft u een zogenoemd verhuistoken nodig. Met een verhuistoken kunt u 

een leerlingaccount van een andere administrator 'overnemen' en importeren in uw eigen 

leerlingenlijst. Bekijk het volgende stappenplan om een leerling te importeren. 

Vooraf nodig 

- een verhuistoken van de leerling. Deze wordt u per mail toegezonden door de 

administrator die het account van de leerling aan u overdraagt.  

- Het wachtwoord van het leerlingaccount. Deze heeft u ter controle nodig. Dit is het 

wachtwoord dat het kind gebruikt om dagelijks in te loggen op Taalblobs. 

Stap 1 – klik op de knop Nieuwe leerlingen 

U ziet nu het scherm waar u handmatig leerlingnamen kunt invoeren. Rechts bovenin echter 

ziet u de knop verhuistoken inlezen. 

Stap 2 –  klik op de knop verhuistoken inlezen 

Stap 3 – Voer het verhuistoken in dat u via de mail heeft ontvangen. Voor daarna het 

wachtwoord van het leerlingaccount in en klik op de knop LEES TOKEN IN 

 

De leerling kan gewoon gebruik blijven maken van Taalblobs onder uw administrator account 

met dezelfde gegevens en verzamelde blobs en munten.  
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Leerlingen beheren 
Leerlingen individueel beheren 
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Leerling individueel beheren 
U kunt de leerlingen ook per leerling beheren. Per individuele leerling heeft u dezelfde 

gegevens als in de zojuist besproken groepsoverzichten, maar dan uiteraard toegespitst op 

de leerling zelf. 

 

Belangrijke punten in dit overzicht zijn: 

- Oefenfrequentie 

Hier ziet u aangeven wanneer en hoeveel de leerling de afgelopen zeven dagen heeft 

geoefend. Gaat u met de cursor over de grafiek dan ziet u hoeveel oefeningen die dag 

zijn gedaan. In onderstaande afbeelding ziet u bijvoorbeeld dat er 5 dagen geleden 

door deze leerling 4 oefeningen zijn gemaakt. 

 

 
 

- Voortgang programma 

Dit is het percentage dat de leerling van het gehele leerprogramma (groep 3 t/m 8) 

wordt beheerst. Het percentage gaat uit van 60 leermaanden (staat gelijk aan de vijf 

leerjaren). Een leerling die op 60% zit beheerst 36 leermaanden wat betekent dat de 

leerling op het beginniveau van groep 6 zit.  

 

- voortgang t.o.v. groepsnorm 

Dit is de groepsnorm die u voor de hele groep hebt ingesteld toen deze aangemaakt 

is. (zie de snelstart handleiding, aanmaken van groepen) De afwijking is het aantal 

maanden dat de leerling voor of achterloopt op de groepsnorm die is ingesteld. 

 

- eigen programma 

Taalblobs stelt automatisch taken in voor de leerling conform de groepsnorm waarin 

de leerling zit. Als u voor een leerling individueel taken wilt instellen dan klikt u hier. 

Hier treft u hetzelfde scherm aan als bij het groepsprogramma in het vorige 

hoofdstuk. De oefeningen die u hier instelt overschrijven eventuele groepsoefeningen. 

 

- Oefensite 

Met deze knop gaat u direct naar het taakoverzicht van de leerling. U ziet daar de 

taken die de leerling voor die dag open heeft staan. Dit is handig als u met de leerling 

onder begeleiding oefent of om even te kijken of alles ingesteld staat zoals u 

verwacht. 
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- Actie 

Klikt u op de pijl van deze knop krijgt u een aantal beheeropties voor de leerling:  

 

o Wijzing naam/wachtwoord 

Hiermee wijzigt u de loginnaam en het wachtwoord van de leerling 

o Reset niveau 

Hiermee kunt u het niveau van de leerling aanpassen. U kunt het niveau 

bijvoorbeeld opschroeven of lager zetten. Let op! Deze actie kan niet ongedaan 

worden gemaakt 

o Genereer verhuistoken 

Als u de leerling wilt verhuizen naar een account van een andere administrator 

zoals een nieuwe school, een account voor ouders of RT-praktijk, maakt u met 

deze knop een verhuistoken aan. Hieronder ziet u een stappenplan hoe dit 

gaat. 

o Verwijder leerling 

Hiermee verwijdert u de leerling. 

 

Voortgang leerling bekijken 

Door op de naam van de leerling te klikken kunt u de voortgang bekijken die de leerling 

maakt. U krijgt een snel overzicht te zien met de volgende informatie: 

- Voortgang programma en eventuele voorsprong of achterstand. 

- Oefenfrequentie in aantal sessies en op hoeveel dagen in de week er is geoefend. 

- Het type oefenprogramma dat gebruikt wordt. Dzw of er een aangepast 

programma voor de leerling is gemaakt of dat het adaptieve programma van 

Taalblobs wordt gebruikt. 

- Blobsverzameling. Hier ziet u hoeveel blobs de leerling heeft verzameld en de 

hoeveelheid munten de leerling op dit moment kan besteden. 

Onder deze blokken heeft u een gedetailleerd overzicht over de voortgang van de leerling. U 

heeft hier de volgende schermen in het overzicht: 

- Voortschrijdend niveau spelling. 

Dit is het percentage dat de leerling van het gehele leerprogramma (groep 3 t/m 8) 

wordt beheerst. Het percentage gaat uit van 60 leermaanden (staat gelijk aan de vijf 

leerjaren). Een leerling die op 60% zit beheerst 36 leermaanden wat betekent dat de 

leerling op het beginniveau van groep 6 zit.  

 

- Oefenfrequentie 

Hier ziet u aangegeven wanneer en hoeveel de leerling de afgelopen zeven dagen 

heeft geoefend.  

 

- Voortgang  

Een overzicht met alle type woorden en opdrachten die de leerling al dan niet 

doorlopen heeft. Het percentage achter een woordgroep geeft aan in hoeverre de 

leerling dit beheerst 
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- Spelletjesvoorkeur 

Hier ziet u welke spelletjes het vaakst door uw leerling gekozen wordt. 

 

- Foutenanalyse per spellingcategorie 

Hier ziet u in welke spellingcategorie er fouten zijn gemaakt in de afgelopen zeven 

dagen, hoeveel fouten dit zijn en welke specifieke woorden er fout worden gespeld 

door de leerling. 

 

Leerling verhuizen naar een ander Taalblobsaccount 

Om een leerling te verhuizen kunt u een verhuistoken mailen naar een andere 

Taalblobsgebruiker. Met een verhuistoken kunt u één van uw leerlingaccounts overgedragen 

aan een andere administrator. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u een RT-praktijk hebt en 

de behandeling van een kind wordt beëindigd terwijl de ouders thuis nog wel willen 

dooroefenen met Taalblobs. 

Via dit formulier kunt u een verhuistoken aanmaken die door de nieuwe beheerder van 

Taalblobs kan worden ingelezen. Deze token wordt met alle benodigde instructies direct per 

e-mail verzonden naar de nieuwe administrator. (De verhuistoken kan uitsluitend worden 

ingelezen door een Taalblobs administrator met een betaalde account). Een leerling verhuizen 

doet u in 3 stappen. 

Stap 1 – Ga naar de groep waar de leerling zit die u wilt verhuizen. Klik op de pijl naast de 

knop Actie. En kies voor de optie genereer verhuistoken 

Stap 2 – vul het e-mailadres van de administrator naar wie u de leerling wilt verhuizen en 

vink daarna de verklaring “ik begrijp dat…” aan. 

Stap 3 – Klik op de knop Maak verhuistoken 

 

De administrator van het account waar u de verhuistoken naar gemaild heeft ontvangt nu 

een instructie om de leerling te verhuizen. 
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Eigen programma 
Maak handmatig een lesprogramma 
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Maak een eigen programma voor een leerling 
 

Onder het hoofdstuk groepsbeheer hebben we het scherm behandeld om voor een groep 

opdrachten handmatig aan te maken. U kunt dit ook voor een individuele leerling doen. Dit is 

bijna hetzelfde als voor de groep. In dit hoofdstuk behandelen we dit nogmaals en geven we 

een aantal tips om op te letten. 

Als u klikt op de schakelaar onder het kopje eigen programma komt u direct in het scherm 

Oefeninstellingen voor de leerling. In dit scherm heeft u de volgende onderdelen: 

- Ondersteunende taken 

Hier stelt u in hoeveel taken de leerling per dag moet/mag doen. Standaard heeft de 

leerling 1 leestaak, 1 klanktaak en staan quizvragen uit. Zie bijlage 1 voor de 

uitwerking van alle taken die beschikbaar zijn. In bijlage 2 vindt u een overzicht van 

de spelletjes.  

 

- Oefenfrequentie spelling 

Hier stelt u in hoeveel spellingtaken de leerling per dag moet/mag doen. Standaard 

staan hier 2 taken aangegeven. In Bijlage 1 ziet u alle taken die beschikbaar zijn. 

 

- Beloningstaken 

De beloningstaak is een spelletje dat de leerling vrij mag doen om extra munten te 

winnen. Hier stelt u in wanneer het beloningsspel gespeeld mag worden. Standaard is 

dit nadat alle taken van de dag zijn afgerond. De leerlingen kunnen kiezen voor 

autoracen of bellen prikken 

 

- Aangepaste oefentaken 

Standaard worden alle woordgroepen voor de spelling automatisch door de computer 

uitgekozen. U kunt handmatig één of meerdere woordgroepen selecteren die u in 

plaats van het adaptieve programma wilt laten oefenen. Dit kunnen bijvoorbeeld 

woordgroepen zijn die overeen komen met de lesstof die momenteel in de klas wordt 

behandeld.   

 

- Wijze van woordsplitsing 

Hier kiest u de wijze van woordsplitsing. U kunt de Braamsmethode kiezen. Deze is 

klankgericht. U kunt ook kiezen voor de klassieke splitsing van woorden. Deze is op 

basis van lettergreep. * 

 

- Verbale ondersteuning gt/cht woorden 

Hier kunt u kiezen welke verbale ondersteuning de groep krijgt bij de gt/cht 

spellingregel.  
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* Omdat veel spellingregels van de Nederlandse taal worden toegepast op de laatste klank van een 

woord of klankgroep, worden in de methode de langere woorden ‘gesplitst’. Dit is iets anders dan het 

verdelen in lettergrepen. De woorddelen die zo ontstaan worden ‘klankvoeten’ genoemd. Is de laatste 

klank (dat wat je hoort) van een klankvoet een ‘korte klank’ of ‘lange klank’ dan volgt daarop een 

eenduidige spellingregel. Die laatste klank van een klankvoet wordt ‘klankteen’ genoemd. 

De methode die Braams hanteert, komt niet in alle opzichten overeen met de verschillende methodes 

voor spelling die in het basisonderwijs worden gebruikt. Maar het uiteindelijke doel is hetzelfde: het 

leren van de correcte spelling van de Nederlandse taal. 

 

Een aantal zaken om rekening mee te houden 

 

Individuele opdrachten overschrijven groepsopdrachten 

Als u voor uw groep aangepaste taken hebt aangemaakt én voor een leerling aangepaste 

taken hebt gemaakt, dan gelden de taken die voor de leerling zijn aangemaakt. Als u een 

wijziging maakt in de taken bij de groep, dan blijven de taken voor de individuele leerling 

staan. De groepsopdrachten worden voor deze leerling niet zichtbaar.  

 

Aantal oefeningen 

Het aantal dat u aangeeft onder het kopje Ondersteunende taken en Oefenfrequentie spelling 

moet hoger of gelijk zijn aan het aantal aangepaste lees-, klank- en spellingtaken.  

Voorbeeld 1: U hebt aangegeven dat de leerling 2 leestaken moet doen per dag. U voegt 5 

leestaken toe onder de aangepaste lees- en spellingtaken. Het resultaat is dan dat de leerling 

altijd de eerste twee taken aangeboden krijgt.  

Voorbeeld 2: U hebt aangegeven dat de leerling 3 leestaken moet doen per dag. U voegt 3 

leestaken toe onder de aangepaste lees- en spellingtaken. Het resultaat is dan dat de leerling 

altijd de taken aangeboden krijgt die u heeft opgegeven. 

Voorbeeld 3: U hebt aangegeven dat de leerling 3 leestaken moet doen per dag. U voegt 2 

leestaken toe onder de aangepaste lees- en spellingtaken. Het resultaat is dan dat de leerling 

altijd de 2 taken aangeboden krijgt die u heeft opgegeven + een door het systeem 

aangeboden taak op basis van het adaptieve programma. 
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mailto:info@taalblobs.nl


 

Pagina 31 van 48 Spelend leren spellen 

 

 

T: 073-2048311 

E: info@taalblobs.nl 

www.taalblobs.nl 

 

 

 

 

 

 

Veel gestelde vragen 
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Veel gestelde vragen 
In dit overzicht treft u een overzicht aan van veel gestelde vragen.  

Kan Taalblobs op digibord gebruikt worden?  

Ja dat kan. Taalblobs is webbased en het programma kan via de browser op de digibord 

worden opgestart om bijvoorbeeld te gebruiken als onderdeel van de klassikale instructie van 

een nieuw spellingonderdeel. 

 

Kan Taalblobs ook op de tablet gespeeld worden? 

Taalblobs is webbased en het programma kan via de browser op de tablet gebruikt worden. 

Verschillende spellen (bijvoorbeeld met het klankbord) zijn zelfs speciaal ontwikkeld voor het 

gebruik met de tablet. Houdt er wel rekening mee dat als er gebruik wordt gemaakt van een 

verouderde tablet sommige spelletjes wellicht iets minder snel draaien. 

 

Het geluid op mijn iPad werkt niet. 

Het geluid moet zijn ingeschakeld zodat het ook op webpagina's wordt afgespeeld. Instructies 

voor het controleren van de instellingen zijn te vinden in het volgende youtube filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=AiGEodjQiGg 

 

Mijn leerling krijgt geen opdrachten van het adaptieve programma te zien. 

Waarschijnlijk heeft u aangepaste taken aangewezen aan de groep of de leerling. Als het 

aantal taken dat een leerling mag doen gelijk of lager is dan de daadwerkelijk toegewezen 

taken is er geen ruimte voor taken van het adaptieve programma. Als u bijvoorbeeld het 

aantal leestaken op 2 hebt gezet en eronder 3 soorten leestaken hebt klaargezet is er geen 

ruimte voor het adaptieve programma. In dit geval zou het aantal taken onder 

Ondersteunende taken op 4 moeten worden gezet. 

 

Waarom ziet mijn leerling de quizvragen niet? 

Het kan zijn dat de quizvragen niet aan staan. Klik op de knop Oefenprogramma in een groep 

om dit te controleren. De quizvragen worden uitsluitend aangeboden bij kinderen die een 

leerniveau hebben dat in de range ligt van begin groep 5 tot eind groep 6. Voor jonge 

kinderen zijn de metacognitieve vragen nog te moeilijk en voor oudere kinderen zijn ze weer 

te makkelijk. 
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De splitsing van woorden klopt niet.  

Standaard worden de woorden gesplitst op de Braams-methode. Dit is op basis van klank en 

niet van lettergreep (bijvoorbeeld: we-nnen ipv wen-nen). Omdat veel spellingregels van de 

Nederlandse taal worden toegepast op de laatste klank van een woord of klankgroep, worden 

in de methode de langere woorden ‘gesplitst’. Dit is iets anders dan het verdelen in 

lettergrepen. De woorddelen die zo ontstaan worden ‘klankvoeten’ genoemd. Is de laatste 

klank (dat wat je hoort) van een klankvoet een ‘korte klank’ of ‘lange klank’ dan volgt daarop 

een eenduidige spellingregel. Die laatste klank van een klankvoet wordt ‘klankteen’ genoemd. 

De methode die Braams hanteert, komt niet in alle opzichten overeen met de verschillende 

methodes voor spelling die in het basisonderwijs worden gebruikt. Maar het uiteindelijke doel 

is hetzelfde: het leren van de correcte spelling van de Nederlandse taal. 

 

Het lukt niet één bepaalde leerling in te lezen uit het Boomtestcentrum. 

De naam van de leerling in het Boomtestcentrum en in Taalblobs moeten exact 

overeenkomen. Let hierbij ook op dat de tussenvoegsels in zowel het Boom testcentrum als 

in Taalblobs in het juiste veld zijn ingevoerd! Eventueel kunt u het .csv bestand openen in 

Excel of kladblok en nagaan welke naam precies wordt geëxporteerd vanuit het Boom 

testcentrum. Dezelfde gegevens moeten vervolgens worden ingevoerd bij de 

leerlinggegevens in Taalblobs. 
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Bijlagen 
Overzichten met opdrachten en spelletjes 
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Bijlage 1: Aangepaste lees- of spellingtaken 
De aangepaste spellingstaken vindt u weergegeven op 2 manieren: 

- Per leerjaar 

Hier treft u per leerjaar de aangeboden spellingstaken aan 

- Systematisch 

Hier treft u de spellingstaken gegroepeerd aan in de volgende hoofdcategorieën: 

o Woorden met 1 lettergreep 

o Woorden met 2 lettergrepen 

o 3 of meer lettergrepen 

o Leen- en weetwoorden  

 

Woorden met 1 lettergreep 

- Klankzuiver 

o Mk, km, mkm woorden met korte klank 

Voorbeeldwoorden: Bon, dak, kam 

o Mk, km, en mkm woorden met lange klank 

Voorbeeldwoorden: uur, kaas, haan 

o Mmkm en mkmm woorden  

Voorbeeldwoorden: koets, kwal, prik  

o Mmkmm woorden 

Voorbeeldwoorden: gluurt, trots, start 

o Woorden met 3 omeenvolgende medeklinkers  

Voorbeeldwoorden: sproet, strak, straal 

o Mk, km en mkm woorden met 2-tekenklank  

Voorbeeldwoorden: huil, doel, kies 

o Woorden met –ng of –nk  

Voorbeeldwoorden: streng, eng, klank 

o Woorden met –ng of –n 

Voorbeeldwoorden: Plan, schijn, eng 

o Woorden met aai ooi oei 

Voorbeeldwoorden: knoeit, maait, kooi 

o Woorden met u, uu, ui, eu 

Voorbeeldwoorden: reus, krul, uil 

o Woorden met eeuw ieuw uw 

Voorbeeldwoorden: kieuw, schuwt, uw 

o Woorden met sch- en schr- 

Voorbeeldwoorden: schrift, schat, schoen 

o Woorden die beginnen met f- 

Voorbeeldwoorden: fiets, fors, fuif 

o Woorden die beginnen met f- v- 

Voorbeeldwoorden: vloer, fietst, feest 

o Woorden die beginnen met s- z- 

Voorbeeldwoorden: zink, sok, zag 
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- Ei/ij 

o Woorden met ei 

Voorbeeldwoorden: reis, klei, lei 

o Woorden met ei of ij 

Voorbeeldwoorden: brei, dijk, pleit 

- Fopletter 

o Woorden met eer oor eur 

Voorbeeldwoorden: keert, speer, scheur 

o Woorden met eel ool eul 

Voorbeeldwoorden: deelt, geel, meel 

o Fopletter na r of l 

Voorbeeldwoorden: vork, warm, kalf 

- Verlengingsregels 

o Woorden met –d 

Voorbeeldwoorden: grond, baard, wind 

o Woorden met –d –t 

Voorbeeldwoorden: vloed, beurt, plaat 

o Woorden met –p –b 

Voorbeeldwoorden: rib, roep, drup 

o Woorden met –gt –cht 

Voorbeeldwoorden: pracht, zwicht, plicht 

o Woorden met –ngt –nkt 

Voorbeeldwoorden: zinkt, klinkt, pronkt 

o Woorden met verlengingsregel 

Voorbeeldwoorden: beurt, leert, beest 

- Tekendief 

o Woorden die eindigen op lange klank 

Voorbeeldwoorden: beurt, leert, beest 

- Au(w)/ou(w) 

o Woorden met au(w) 

Voorbeeldwoorden: lauw, paus, saus 

o Woorden met ou(w) 

Voorbeeldwoorden: trouw, jou, kou 

o Woorden met ou(w) en au(w) 

Voorbeeldwoorden: grauw, nauw, rouwt 

- Moeilijke woorden 

o Woorden beginnend met wr- 

Voorbeeldwoorden: wrat, wraak, wrang 

o Woorden beginnend met wr- vr- 

Voorbeeldwoorden: wrikt, wraak, vraag 

o Woorden eindigend op –ds 

Voorbeeldwoorden: ginds, kinds, sinds  

o Woorden eindigend op –ch 

Voorbeeldwoorden: ach, zich, lach 

mailto:info@taalblobs.nl


 

Pagina 38 van 48 Spelend leren spellen 

 

 

T: 073-2048311 

E: info@taalblobs.nl 

www.taalblobs.nl 

- Gemengde woorden 

o Klankzuivere woorden (gemengd) 

Voorbeeldwoorden: plank, bui, knoopt   

o 1 lettergreep gemengde woorden; klankzuiver + fopletter 

Voorbeeldwoorden:  leert kieuw deelt  

o Aai, ooi, oei, f- v- z- s- eer- oor- eur- ei (gemengd) 

Voorbeeldwoorden:  voor neer zwaai 

o Verlengingsregels (gemengd) 

Voorbeeldwoorden:  woud land vlecht 

o Verkleinwoorden en eeuw, ieuw, uw (gemengd) 

Voorbeeldwoorden: albumpje rijmpje sneeuwt   

o Wr-, vr- en –ch, -ds (gemengd) 

Voorbeeldwoorden:  doods wraak wrok 

o 1 lettergreep gemengde woorden (alles) 

Voorbeeldwoorden: flop slijk beurs  

Woorden met 2 lettergrepen 

- Klankzuiver 

o 2 lettergreep, zonder meer splitsbaar 

Voorbeeldwoorden: grenzen kersen gonzen  

o 2 lettergreep met meer-tekenklank 

Voorbeeldwoorden: hinken prooien meeuwen  

- Fopletter 

o 2-klankgroep woorden met eer oor eur 

Voorbeeldwoorden:  leerling heerlijk merel 

- Verlengingsregels 

o 2-klankgroep woorden met –d 

Voorbeeldwoorden: iemand zeehond wereld   

o Verandering van f in ff/v 

Voorbeeldwoorden: heffen draven maffe  

o Verandering van s in ss/z 

Voorbeeldwoorden: halzen buizen tussen 

- Tekendief en dubbelzetter 

o 2-klankgroep woorden met open lettergreep 

Voorbeeldwoorden: zure tafel gele   

o 2-klankgroep met gesloten lettergreep 

Voorbeeldwoorden: volle vlakke kussen   

o 2-klankgroep, open of gesloten lettergreep 

Voorbeeldwoorden: steken halen bomen   

- Voor- en achtervoegsels 

o 2-klankgroep, beginnend met be- ge- ver- 

Voorbeeldwoorden: verschil bewijs gebed   

o 2-klankgroep woorden met –ig –lijk 

Voorbeeldwoorden: gierig deftig stierlijk 

o Woorden met be- ge- ver- te- 

Voorbeeldwoorden:  geleerd vertrek bezet 
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o Woorden met –ig –lijk –end –erd –em 

Voorbeeldwoorden:  bezem gretig vrolijk 

- Samenstellingen 

o 2-klankgroep samenstellingen, klankzuiver 

Voorbeeldwoorden: broekzak tuinslang muisstil  

o 2-klankgroep samenstellingen 

Voorbeeldwoorden: grasveld broekzak beeldscherm  

- Verkleinwoorden 

o Verkleinwoorden op –je –tje 

Voorbeeldwoorden:  potje poesje beestje 

o Verkleinwoorden op –je –etje –pje 

Voorbeeldwoorden: kannetje wondje hartje  

o Verkleinwoorden op –je –etje –pje –nkje  

Voorbeeldwoorden: stronkje krampje varentje   

- Gemengde woorden 

o 2 lettergreep gemengde woorden (1) 

Voorbeeldwoorden: hamer schrokken klaver   

o 2 lettergreep gemengde woorden (2) 

Voorbeeldwoorden: verzoek verdacht bidden   

3 of meer lettergrepen 

- Fopletter 

o 3- of meer-klankgroep woorden met eer oor eur 

Voorbeeldwoorden: oorbellen eerlijke gebeuren 

- Verlengingsregels 

o 2- of meer-klankgroep woorden met –cht en –ch 

Voorbeeldwoorden: grachten achter wachten   

o 3- of meer-klankgroep woorden met –d 

Voorbeeldwoorden: overhemd autoband misverstand  

o 3- of meer-klankgroep woorden met ng/nk 

Voorbeeldwoorden: hongerig medeklinker koninklijk   

- Tekendief en dubbelzetter 

o Woorden met twijfel lange/korte klank 

Voorbeeldwoorden: kapel agressief patroon   

o Veel klankgroep, open of gesloten lettergreep 

Voorbeeldwoorden: ledematen zekerheden langzamerhand   

- Voorvoegsels 

o Woorden met on- ont- her- voort-  

Voorbeeldwoorden: ontsnappen voortzetten herenigen   

- Achtervoegsels 

o 3-klankgroep woorden met –g –lijk  

Voorbeeldwoorden: nauwelijks menselijk inwendig  

o Woorden met –heid 
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Voorbeeldwoorden: moeilijkheid boosheid mogelijkheid   

o Woorden met –teit 

Voorbeeldwoorden: kwaliteit flauwiteit kwantiteit  

o Woorden met –te –sel –achtig 

Voorbeeldwoorden:  stormachtig bergachtig schaapachtig 

o Woorden met –loos – aard –schap –zaam 

Voorbeeldwoorden: moedeloos leerzaam eindeloos  

o Woorden met –enis –erij –erik –ement 

Voorbeeldwoorden: parlement geschiedenis schilderij  

o Woorden met –em, elen, enen 

Voorbeeldwoorden: regenen jubelen bliksem  

o Woorden met –ing –ier –aar –es  

Voorbeeldwoorden: leugenaar juwelier beloning 

- Samenstellingen 

o 3-klankgroep samenstellingen 

Voorbeeldwoorden:  rondhangen vuurtoren donkerblauw  

o Veel-klankgroep samenstellingen 

Voorbeeldwoorden: troonopvolger videomontage wereldoorlog   

o Samenstellingen met tussen –e- of –en- (regelmatig) 

Voorbeeldwoorden: kippenhok dierendag paddenstoel   

o Verkleinwoorden met –aatje –ootje –uutje –etje 

Voorbeeldwoorden: lammetje omaatje menuutje 

o Woorden met een koppelteken  

Voorbeeldwoorden: cd-hoes tv-toestel doe-het-zelver   

- (bijna) gelijkklinkende klanken 

o 2- of meer-klankgroep woorden met ei 

Voorbeeldwoorden: leiding deinen beleid   

o W- of meer-klankgroep met woorden met ei ij 

Voorbeeldwoorden: boosheid allebei bestrijden   

o Meer-klankgroep beginnend met f- 

Voorbeeldwoorden: fabelachtig fonkelen formuleren   

o Meer-klankgroep beginnend met f- v- 

Voorbeeldwoorden: formule flitsen fatsoen   

o 2- of meer-klankgroep woorden met au(w) 

Voorbeeldwoorden: benauwder nauwe sauna  

o 2- of meer-klankgroep woorden met au(w) ou(w) 

Voorbeeldwoorden: astronaut betrouwbaar aanhouden  

- Overig 

o Woorden met een trema 

Voorbeeldwoorden: moskeeën geëerd sleeën  

o Woorden met –p –b 

Voorbeeldwoorden: object observatie absoluut  

o Woorden eindigend op ‘s (meervoud) 

Voorbeeldwoorden: radio`s taxi`s pinda`s   

o Woorden met –iaal, -ieel, - ueel 

Voorbeeldwoorden: ritueel koloniaal industrieel   
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o Woorden met ch-, klinkend als /sj/ 

Voorbeeldwoorden: fiche marcheren parachute   

o Woorden beginnend met ‘s 

Voorbeeldwoorden: `s werelds `s zomers `s woensdags  

o Woorden met /ie/ klank, geschreven als i of ie 

Voorbeeldwoorden: sirene sinaasappel kritiek   

- Gemengde woorden 

o 3-klankgroep woorden 

Voorbeeldwoorden: opzetten aardappel opbellen  

o Gemengde morfemen (1) 

Voorbeeldwoorden: regelaar bemanning schilderes  

o Gemengde morfemen (2) 

Voorbeeldwoorden: ondraaglijk ontleden spaarzaam  

o Gemengde morfemen (3) 

Voorbeeldwoorden: verdediging doelloos elasticiteit 

Leen- en weetwoorden  

- /(d)zj/ en /(t)sj/ achtig 

o Woorden eindigend op –tie 

Voorbeeldwoorden: demonstratie notitie generatie 

o Woorden met /ies/ geschreven als –isch 

Voorbeeldwoorden: dramatisch ritmisch elektrisch 

o Woorden met –ge 

Voorbeeldwoorden: collage genie massage 

o /sj/ geschreven als sh (shop) 

Voorbeeldwoorden: squashen showen sherry 

- /ie/ achtig 

o Woorden eindigend op i 

Voorbeeldwoorden: alibi juli juni 

o Woorden met /ie/ klank, geschreven als i 

Voorbeeldwoorden: sinaasappel kardinaal minuten 

o Woorden eindigend op –i of –ie 

Voorbeeldwoorden: musici energie versie  

o Woorden eindigend op –i of –ie; (eenvoudig) 

Voorbeeldwoorden: spieren tuinieren vriendelijk 

o /ie/ en /aj/ achtige klank in leenwoorden (keeper, hockey, timen) 

Voorbeeldwoorden: timen hockey weekend 

o Woorden met y 

Voorbeeldwoorden: analyse hypotheek gymnastiek 

- /k/ achtig 

o Woorden met /k/ klank, geschreven als c 

Voorbeeldwoorden: producten factor dictees 

o /k/ geschreven als ck (snack) 

Voorbeeldwoorden: shockeren checken sticker 

o Woorden met x 

Voorbeeldwoorden: textiel extreem excuseren 
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o Woorden eindigend op –ctie 

Voorbeeldwoorden: constructie directie instructie 

o Woorden met de letter q 

Voorbeeldwoorden: constructie directie instructie  

- /ee/ achtig 

o /ee/ geschreven als a (cake) 

Voorbeeldwoorden: paperclip racefiets racen 

o /ee/ geschreven als ai of ay (rails, spray) 

Voorbeeldwoorden: hometrainer  e-mailen playback 

o /e/ geschreven als a (jam) 

Voorbeeldwoorden: happening planning kidnappen 

o /ee/ geschreven als é 

Voorbeeldwoorden: comité cafés buurtcomité 

o /er/ geschreven als air (zoals in flair) 

Voorbeeldwoorden: militairen elementair ordinair 

- /oe/ achtig 

o /oe/-klank geschreven als –ou (zoals in route) 

Voorbeeldwoorden: couveuse coupé douchen 

o /oe/-klank (o.a. pool, cruise, manoeuvre)  

Voorbeeldwoorden: fastfood computeren poolen 

o Woorden met –oir 

Voorbeeldwoorden: dressoir croissant urinoir 

- /oo/ achtig 

o /oo/ geschreven als au 

Voorbeeldwoorden: autoritair automaat automaten 

o /oo/ geschreven als eau 

Voorbeeldwoorden: cadeaubon niveaus plumeaus 

o /oo/-klank (goal, poster, show, shampoo) 

Voorbeeldwoorden: bowlen skateboarden showen 

 

- /s/ en /z/ achtig 

o Woorden met /s/ klank, geschreven als c 

Voorbeeldwoorden: centrale procedure cijfer 

 

- Overig 

o Woorden met ad- ab- -ooch- 

Voorbeeldwoorden: goochelen absoluut advies 

o /j/ geschreven als ll (failliet) 

Voorbeeldwoorden: patrouille represaille detail 

o /nje/ geschreven als gn of nj (signaal, franje) 

Voorbeeldwoorden: signaal piranha campagne 

o Woorden met th-, klinkend als /t/ 

Voorbeeldwoorden: methode python hypotheek  

 

mailto:info@taalblobs.nl


 

Pagina 43 van 48 Spelend leren spellen 

 

 

T: 073-2048311 

E: info@taalblobs.nl 

www.taalblobs.nl 

- Gemengde woorden 

o Gemengde Franse leenwoorden (1) 

Voorbeeldwoorden: militair regime coureur 

o Gemengde Engelse leenwoorden (2) 

Voorbeeldwoorden: speechen playback maillot 

o Gemengde Franse leenwoorden (3) 

Voorbeeldwoorden: stellage appelbeignet croissant 
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Aangepaste klanktaak toevoegen 

De aangepaste klanktaken zijn als volgt: 

- Medeklinkers 

- Korte klanken 

- Lange klanken 

- Kort + lang 

- Gemengd tot lange klanken 

- 2-tekenklanken –ie, eu, oe, ui 

- 2-tekenklanken –ie, eu, oe, ui, ng, nk 

- 3-tekenklanken 

- Eeuw, ieuw (en moeilijke klanken) 

- Gemengd tot 2-tekenklanken 

- Gemengd tot 3-tekenklanken 

- Alles gemengd 

- Alles gemengd (2) 

In het scherm naast deze opsomming kunt u zien hoe vaak een klank wordt aangeboden, hoe 

donkerder de kleur groen van een klank op het klankbord hoe vaker de klank wordt 

aangeboden. 
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Bijlage 2: Spelletjes 
De volgende spelletjes zitten opgenomen in Taalblobs 

 Lezen 

 

Bioscoop 1 – Woorden flitsen zelfstandig 

De leerling moet aangeven of het flitswoord gelijk is aan het 

voorgelezen woord 

 

Bioscoop 2 – Woorden flitsen met begeleiding 

De leerling moet het geflitste woord voorlezen, dit kan in verschillende 

snelheden. Let op: dit spel kan alleen onder begeleiding goed gespeeld 

worden. 

 

Leesrace – Klik het juiste woord aan 

Door het juiste woord dat uitgesproken wordt aan te klikken kan de 

leerling de race winnen. Doet de leerling er langer over dan kan hij/zij 

2e, 3e of 4e worden. 

 

Leesraket – Klik het juiste woord aan 

Door het juiste woord te klikken vliegt de raket steeds hoger, 

halverwege kan de leerling rotsen en/of aliens wegschieten. De aliens 

leveren extra punten op. 

 klankverwerking op snelheid (klanktaken) 

 

Roeien – Klik de juiste klank aan 

Door de juiste klank aan te klikken die de leerling hoort kan de leerling 

de race winnen. Doet de leerling er langer over dan kan hij/zij 2e, 3e of 

4e worden. 

 

Sneeuwkanon – Klik de juiste klank aan 

Door op de juiste klank te klikken verzamelt de leerling sneeuwballen. 

Aan het einde kan de leerling met de verzamelde sneeuwballen 

konijnen wegjagen om zoveel mogelijk munten te verzamelen. 

 Klankbord 

 

Kippenspuiten – woorden typen op het klankbord 

Door het woord op het klankbord te typen verzamelt de leerling kippen. 

Halverwege de oefening komt de vos die weggejaagd kan worden door 

hem nat te spuiten. 
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Stuitergame – woorden typen op het klankbord 

Nadat de leerling de gesproken woorden heeft getypt op de leerling 

kan hij/zij zoveel mogelijk ballen verzamelen. Hoe sneller de leerling is 

hoe meer punten hij/zij krijgt. 

 

Paragame – woorden typen op het klankbord 

De leerling typt de woorden op het klankbord. Halverwege kan de 

leerlingen blobs opvangen op een plank, hoe meer blobs de leerling 

vangt hoe meer punten hij/zij krijgt.  

 

Dozen springen – woorden typen op het klankbord 

De leerling typt de woorden op het klankbord. Halverwege kan de 

leerling via dozen in het water naar de overkant springen, hoe meer 

dozen de leerling gebruikt hoe meer punten hij/zij krijgt. 

 Splitsen 

 

Splitsmachine – splits het woord op de juiste plaats 

Door het woord op de juiste plaats te splitsen kan de leerlingen 

vallende blobs uit de lucht schieten. Hoe meer blobs de leerling raakt 

tijdens het splitsen, hoe meer punten hij/zij verdient.  

 

Visvijver – woorddelen aan elkaar plakken 

Door woorden aan elkaar te plakken verzamelt de leerling vissen. Deze 

vissen kunnen na de oefening in een net gejaagd worden. Hoe meer 

vissen de leerling vangt, hoe meer punten hij/zij verdient. 

 Sorteren 

 

Helikopter – Woorden sorteren 

De leerling verzamelt woorden door ze in het juiste vak uit de 

helikopter te laten vallen. Hoe meer woorden de leerling verzamelt, 

hoe meer punten hij/zij verzamelt. 

 

Vliegrace – De juiste regel kiezen 

Door de juiste spellingregel te kiezen verzamelt de leerling benzine 

voor het vliegtuig. Hoe meer benzine hoe langer de leerling daarna kan 

vliegen om munten te verzamelen. Pas op voor de vogels! 
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 Spelling per klankgroep 

 

Groeivis – per klankgroep typen 

De leerling moet met zijn/haar vis kleinere vissen vangen, per 

gevangen vis moet de leerling het uitgesproken woord typen pet 

klankgroep. 

 

Flipperkast – per klankgroep woorden typen. 

De leerling typt per klankgroep de uitgesproken woorden en mag 

halverwege de oefening flipperen voor extra punten. 

 

Raketstrijd – per klankgroep woorden typen 

Door de woorden te typen verzamelt de leerling aliens. Deze kunnen 

halverwege en aan het einde van het spel weer uit de lucht geschoten 

worden voor extra punten. 

 Spelling hele woord 

 

Fotosafari – woorden typen 

De leerling typt woorden en verzameld zo fotopapier voor de fotosafari. 

Halverwege en op het einde kan de leerling foto’s maken van beestjes 

en zo punten verzamelen. 

 

Beestjes vangen – woorden typen 

Door de woorden te typen kan de leerling de plant laten groeien. 

Halverwege en op het einde van de oefening kan de leerling zoveel 

mogelijk beestjes vangen met de plant voor extra punten. 

 

Rups – woorden typen 

Door munten te pakken kan de leerling de rups laten groeien. Na elke 

munt moet de leerling een woord typen. Hoe langer de rups wordt, hoe 

meer punten de leerling krijgt. Maar let op: raakt de rups zijn lijf dan 

raakt hij dat deel kwijt. 

 

Doolhof – woorden typen 

Door met de gele blob munten te pakken kan de leerling punten 

verdienen. Na elke munt moet de leerling een woord typen. Pas op 

voor de monsters! 

 

Ballen gooien – woorden typen 

Door woorden te typen verzamelt de leerling blobs om mee te gooien. 

Halverwege en op het einde van de oefening mag de leerling op de 

borden gooien. Voor elk bord dat de leerling raak gooit krijgt hij/zij 

extra punten. 
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Vissen vangen -  woorden typen 

Door vissen te vangen verdient de leerling punten. Per gevangen vis 

moet de leerling een woord typen. Pas op: De zeemijnen kunnen ook 

gevangen worden, hiervoor krijg je een punt aftrek. 

 

Platform klimmen – woorden typen 

De leerling kan met de robot munten verzamelen. Per gepakte munt 

moet de leerling een woord typen. Pas op voor de rollende zagen! 

 Quizvragen 

 

De leerling kan punten verdienen door de juiste spellingsregel te 

kiezen. De quizvragen worden uitsluitend aangeboden bij kinderen die 

een leerniveau hebben dat in de range ligt van begin groep 5 tot eind 

groep 6. Voor jonge kinderen zijn de metacognitieve vragen nog te 

moeilijk en voor oudere kinderen zijn ze weer te makkelijk. 

 Beloningsspellen 

 

Bellen prikken 

Door bellen te prikken moet de leerling proberen de Blob in de buis te 

krijgen. Als dit lukt krijgt de leerling extra punten.  

 

Autorace 

Race zover mogelijk en verzamel zoveel mogelijk munten.  
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