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1.

Inleiding

LOGO 3000 is materiaal voor de onderbouw van het basisonderwijs, gericht op de
woordenschatontwikkeling van peuters en kleuters. Het programma is ontwikkeld om
peuters en kleuters de 3000 woorden van de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (de
BAK) te laten verwerven voordat zij naar groep 3 gaan.
LOGO 3000 vormt tevens het basismateriaal voor het project ´het Ei van Columbus´ waarbij
ouders én hun kinderen samen interactief met de woorden in de weer gaan.
Om de opbrengsten van het werken met LOGO 3000 in kaart te brengen, heeft LOGO
3000 in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een gebruikersonderzoek
uitgevoerd onder leerkrachten die met LOGO 3000 werken. Het doel van het onderzoek is
in kaart te brengen hoe leerkrachten de materialen van LOGO 3000 waarderen en wat de
opbrengsten van het werken met LOGO 3000 zijn.
In dit verslag worden de onderzoeksresultaten uiteengezet. De opbouw is als volgt:
in hoofdstuk 2 wordt allereerst ingegaan op de achtergronden van het onderzoek.
Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de onderzoeksopzet en onderzoeksmethode besproken.
Hoofdstuk 4 bevat een uiteenzetting en weergave van de resultaten. Tot slot worden in
hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen besproken.
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2.

Achtergronden

LOGO 3000 is een hulpmiddel voor peuterleidsters en leerkrachten om de woordenschat
van kinderen op een leuke en speelse manier uit te breiden. Het is geen methode, maar
meer een ‘voorraadkamer’ die allerlei materiaal bevat dat door leerkrachten ingezet kan
worden naast hun bestaande aanpak. LOGO 3000 is gebaseerd op de 3000 woorden van de
BAK en gaat uit van de didactiek Met Woorden In De Weer.
In deze sectie zullen we allereerst stilstaan bij de BAK. Daarna wordt er een
beschrijving gegeven van de woordenschatdidactiek achter LOGO 3000. Tot slot wordt in
dit hoofdstuk het materiaal uit de ‘voorraadkamer’ van LOGO 3000 besproken.

2.1 De BAK
Het instituut ITTA van de Universiteit van Amsterdam heeft een lijst van woorden
samengesteld in opdracht van de gemeente Amsterdam, die samen de basiswoordenschat
vormen. De Basiswoordenlijst omvat alle woorden die kleuters moeten leren. Alle frequent
voorkomende woorden (veel gebruikte onderbouwwoorden en veel gebruikte woorden uit
voorleesboeken, maar ook de themawoorden van methoden (Piramide en Ik en Ko) staan
opgenomen. De BAK is dus een verzameling van frequent gebruikte woorden die ieder kind
moet kennen of leren in groep 1 en 2.

2.2 Met Woorden in de Weer
Het materiaal van LOGO 3000 is gebaseerd op de woordenschatdidactiek Met Woorden in
de Weer (Van den Nulft & Verhallen, 2002). Deze didactiek richt zich op het verbeteren van
leerkrachtvaardigheden betreffende het aanbieden van woorden om zodoende het
woordenschatonderwijs op basisscholen te verbeteren. De leerkracht staat in deze aanpak
centraal, omdat uit onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de leerkracht de meest
bepalende succesfactor is voor onderwijskwaliteit en leerlingresultaten.
Een ander uitgangspunt van Met Woorden in de Weer is het principe dat kinderen
enorm goede woordenschatleerders zijn. Kinderen beschikken over een geweldig
woordleermechanisme en het onderwijs kan daarop inspelen. De klas is een ideale
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omgeving waarin kinderen een rijke woordenschat kan worden aangeboden en waar
kinderen de hele dag door incidenteel en intentioneel nieuwe woorden oppikken
(Verhallen, 2009).
In de aanpak Met Woorden in de Weer wordt systematisch en gericht gewerkt aan
verdieping van de woordenschat, verbreding van de woordenschat en kennisverwerving.
Het didactisch model dat hiervoor gebruikt wordt heet ‘de viertakt’.
Dit model omvat vier stappen die de leerkracht moet doorlopen om kinderen de woorden
goed te laten leren. De vier stappen zijn:
1. Voorbewerken
2. Semantiseren
3. Consolideren
4. Controleren
Bij de voorbewerking wordt de voorkennis van kinderen geactiveerd en worden ze
betrokken gemaakt bij het onderwerp of het woord. De leerkracht activeert een deel van
het woordenschatnetwerk van de kinderen waar de nieuwe woorden bij aangehaakt
kunnen worden. De voorbewerking is meestal kort en draait om het creëren van
betrokkenheid en aandacht (Van den Nulft & Verhallen, 2002).
De volgende stap is de semantisering. Hierbij wordt de betekenis van het nieuwe
woord helder gemaakt. Dit kan op verschillende manieren. Als kinderen het concept achter
het nieuwe woord al kennen en hierbij enkel een nieuwe woordvorm moeten leren, wordt
de techniek ‘labelen’ gebruikt. Dit is het geven van een snelle, korte aanduiding, zodat de
kinderen begrijpen waar het woord naar verwijst. Als kinderen echter kennis moeten
opbouwen of geheel nieuwe concepten moeten leren, is alleen labelen niet genoeg. Er is
dan

een

rijkere

semantisering

nodig,

waarbij

de

nadruk

ligt

op

zowel

woordenschatuitbreiding als kennisopbouw. Deze diepe semantisering wordt gemaakt
behulp van ‘de drie uitjes’ (Verhallen, 2009):
1. Uitbeelden
2. Uitleggen
3. Uitbreiden
Het uitje van uitbeelden gaat om het zichtbaar maken van de betekenissen van
woorden door het creëren van een visuele context. Dit kan bijvoorbeeld door iets voor te
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doen of door het gebruiken van voorwerpen, plaatjes of foto’s. Bij meer abstracte woorden
kan de betekenis helder gemaakt worden door de woorden te plaatsen in een duidelijke
context of situatie.
Het uitje van uitleggen staat voor het geven van een korte, verbale
betekenisomschrijving. De leerkracht geeft hierbij in makkelijke woorden de definitie van
het nieuwe woord. In de uitleg moeten het aan te leren woord en de betekenisuitleg zo
vaak mogelijk genoemd worden en zo veel mogelijk nadruk krijgen.
Het derde uitje, het uitje van uitbreiden, betekent dat woorden in clusters
gesemantiseerd moeten worden. Meerdere woorden worden dus samen aangeboden,
zodat achterliggende betekenisstructuren en betekenisrelaties ook meteen duidelijk
worden. Woorden die vaak samen voorkomen en sterk met elkaar verbonden zijn, zoals
‘start’ en ‘finish’, worden op deze manier dicht bij elkaar opgeslagen in het lexicon.
De drie uitjes komen tijdens het semantiseren niet één voor één in een vaste
volgorde aan bod, maar ze komen steeds afwisselend en door elkaar heen aan de orde.
Direct na het semantiseren met de drie uitjes komen de kinderen aan het woord. Het is dan
tijd voor het vierde uitje, het uitje van ‘uitproberen’: het gaat om interactieve verwerking.
In het Engels wordt gesproken van ‘processing’: de kinderen krijgen gelegenheid om zich
de nieuwe woorden en betekenissen eigen te maken. Ze gaan hierbij actief met de nieuwe
woorden aan de slag om de nieuwe woordbetekenissen te verkennen, en te koppelen aan
hun persoonlijke ervaringen en eigen woordkennis .
Het semantiseren van nieuwe woorden lijkt veel de tijd in beslag te nemen, maar
duurt in werkelijkheid maar zo’n twee tot vier minuten. Een goede semantisering hoort
namelijk kort en helder te zijn.
Na de semantisering volgt de derde stap van de viertakt: de consolidering. Bij deze
stap worden de woorden veel en veelzijdig herhaald, zodat de kinderen de woorden gaan
onthouden. Het consolideren moet gebeuren doordat de leerkracht de woorden in het
eigen taalaanbod vervlecht en door middel van korte, speelse activiteiten die kinderen leuk
vinden om te doen. Het consolideren gaat net zolang door totdat de kinderen de woorden
kennen. Een woordmuur in de klas is belangrijk in deze fase, zodat kinderen tijdens de
consolideeractiviteiten kunnen afkijken om welke woorden, betekenissen en relaties het
ook alweer gaat. (Verhallen, 2009).
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De laatste stap van de viertakt is het controleren. Hierbij wordt nagegaan in
hoeverre de kinderen de betekenissen van de woorden passief verworven hebben. De
leerkracht houdt tijdens de verschillende activiteiten goed in de gaten in hoeverre de
kinderen de woorden begrijpen en kunnen gebruiken. Het controleren wordt dus vooral
tussen neus en lippen door gedaan en valt daarom voor een groot deel samen met het
consolideren. (Van den Nulft & Verhallen, 2002)
2.3 LOGO 3000
Het materiaal van LOGO 3000 is uitgewerkt volgens het zojuist beschreven didactische
model van de viertakt van Met Woorden in de Weer. Met het materiaal van LOGO 3000
kunnen leerkrachten alle drieduizend woorden van de BAK op een effectieve, speelse en
gestructureerde manier aan bod laten komen.
In het materiaal is allereerst een onderscheid gemaakt tussen drie didactische
benaderingen door middel van clusters, praatplaten en kalenderwoorden. Bijna alle
woorden zijn hierbij op een logische manier samengebracht en worden in clusters
aangeboden, zodat er gewerkt kan worden aan een goede netwerkopbouw bij de kinderen.
Clusters
De woordclusters bestaan uit logische, kant-en-klare woordwebben met voor de
leerkrachten bij ieder cluster een leerkrachtkaart met didactische aanwijzingen. LOGO
3000 bevat driehonderdzestig woordwebben en leerkrachtkrachten.
Door middel van de woordwebben worden woorden die met elkaar te maken
hebben in clusters aangeboden en worden de betekenissen en betekenisverbindingen
tussen de woorden in beeld gebracht. Door de plaatjes en eventuele concrete voorwerpen
kan de leerkracht de betekenisrelaties helder maken. De woordwebben hangen op de
woordmuur in de klas, zodat kinderen de woorden, hun betekenissen en onderliggende
structuren ten alle tijden kunnen bekijken.
LOGO 3000 bevat een aantal verschillende woordwebstructuren, namelijk een spin,
parachute, kast en trap. Deze zijn te zien in afbeelding I.
Afbeelding I. Voorbeelden van de vier verschillende woordwebstructuren.
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De woordspin

De woordparachute

De woordkast

De woordtrap

De woordspin laat verschillende woorden zien die bij elkaar horen en allemaal iets
te maken hebben met een bepaald onderwerp of woord. De woordparachute geeft een
hiërarchische betekenisrelatie weer. Bovenaan de parachute staat een bepaalde,
overkoepelende categorienaam en daaronder hangen woorden die in die categorie vallen.
De woordkast laat woorden zien die tegengesteld zijn elkaar en woorden waarvan
specifieke kenmerken opgesomd worden. De laatste soort woordweb, de woordtrap, geeft
ten slotte een ontwikkeling, verandering of gradatie weer (Van den Nulft & Verhallen,
2002)
In deze verschillende woordwebben is het uitje van ´uitbreiden´, dat zorgt voor
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context en clustering, direct terug te zien. Meerdere woorden worden bij elkaar
aangeboden in een logische betekenisstructuur en op deze manier wordt diepe
semantisering bereikt.
Zoals eerder gezegd wordt ieder woordweb vergezeld door een woordkaart met
didactische aanwijzingen voor de leerkracht. Op deze woordkaarten staat stap voor stap de
hele viertakt nauwkeurig uitgewerkt. Zo weet iedere leerkracht precies wat hij bij ieder
woordcluster moet doen en kan hij de woordclusters op de juiste manier aanbieden.
Afbeelding II laat een voorbeeld zien van een leerkrachtkaart.

Afbeelding II. Voorbeeldkaart bij cluster ´de bloemkool – de bloempot – het regenwater´
Voorkant

Achterkant
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Op de voorkant van de kaart staan de stappen ‘voorbewerken’ en ‘semantiseren’ van de
viertakt uitgewerkt. De stappen zijn helemaal uitgeschreven en leerkrachten kunnen
precies het script volgen als ze dat willen. Bovenaan de kaart staan de drie uitjes
‘uitbreiden’, ‘uitleggen’ en ‘uitbeelden’. Bij ‘uitbreiden’ staat een afbeelding van het
woordweb dat bij het woordcluster hoort en die voor context en clustering zorgt. Bij
‘uitleggen’ zijn makkelijke, kindvriendelijke definities van de woorden gegeven.
‘Uitbeelden’ voorziet ten slotte in mogelijkheden voor de leerkracht om de betekenissen
zichtbaar te maken en een visuele context te creëren. Onder het kopje ‘voorbewerken en
semantiseren’ staat een tekst voor de leerkracht uitgewerkt waarin de woorden en de
definities van de woorden vaak terug komen. Het is de bedoeling dat leerkrachten de
woorden en definities vaak herhalen. De tekst duurt zo’n twee tot drie minuten.
Op de achterkant van de kaart staan de stappen ‘consolideren’ en ‘controleren’ van
de viertakt uitgewerkt. Hierop staan voorbeelden van interactieve verwerking van de
woorden en verschillende mogelijke activiteiten voor het consolideren en controleren van
de woorden.
Praatplaten
LOGO 3000 bevat naast de woordwebben en woordkaarten tachtig praatplaten. Deze
platen bevatten woorden en plaatjes van woorden binnen een bepaald thema. De
praatplaten zijn bedoeld voor semantisering van woorden waarvan kinderen het
achterliggende concept al kennen, maar de woordvorm nog moeten leren, of voor woorden,
waarbij het gaat om het herkennen en kunnen benoemen. Bij deze praatplaten kan de
eerder genoemde techniek ‘labelen’ worden gebruikt, waarbij alleen een korte aanduiding
bij de woorden wordt gegeven.
Afbeelding III bevat een voorbeeld van een praatplaat.
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Afbeelding III. Voorbeeld van de praatplaat ‘kleine dieren’.

Kalenderwoorden
LOGO 3000 heeft per week een of meer woorden van de week, die staan op de
woordkalender. De woordkalenders bevatten

woorden, die in de interactie worden

verworven, zoals functiewoorden en bijwoorden. Deze woorden zijn moeilijk met een
afbeelding duidelijk te maken en worden incidenteel ‘verworven’ door de woorden op te
pikken uit de context. De woordkalender is bedoeld voor de leerkracht die tijdens zijn
lessen zo veel mogelijk van deze woorden herhaaldelijk moet aanbieden. De
voorbeeldzinnen dienen ter inspiratie.
Afbeelding IV bevat een voorbeeld van een pagina van een woordkalender.

Afbeelding IV. Voorbeeld van een woordkalender.
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Speelleerbladen
Naast de clusters, praatplaten en woordkalenders biedt LOGO 3000 speelleerbladen per
jaar voor de kinderen. Deze bladen staan vol met afbeeldingen van de aangeboden
woorden en bieden daarbij allerlei activiteiten, spelletjes, kleurplaten, voorleesverhaaltjes
en liedjes en versjes. Kinderen kunnen deze in de klas doen of mee naar huis nemen en
thuis samen met hun ouders doen. Op deze manier kunnen kinderen ook thuis aan de
consolidering van de woorden werken. Afbeelding V bevat een voorbeeld van zo’n
werkblad.
Afbeelding V. Voorbeeldwerkblad voor kinderen
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Naast deze werkbladen is er ook een plaatjeswoordenboek voor de kinderen en
ouders ontwikkeld waarin alle aangeboden woorden staan. In de ouderboekjes kunnen
ouders kunnen met behulp van dit woordenboek de betekenissen van de woorden nog
eens met hun kinderen herhalen en over de woorden en betekenissen praten. Afbeelding
VI toont een voorbeeld van een pagina uit dit woordenboek.

Afbeelding VI. Pagina uit het plaatjeswoordenboek voor kinderen

Cd’s
LOGO 3000 bevat tevens verschillende cd’s met allerlei liedjes, verhaaltjes en versjes.
Deze cd´s kunnen in de klas door de leerkrachten gebruikt worden, maar ook thuis door
de ouders. Ook de cd´s helpen kinderen bij de consolidering van de aangeboden woorden
(Kibbelaar, Van den Nulft & Verhallen, 2012).
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Doelstellingen
LOGO 3000 heeft als doelen dat peuters vijfhonderd woorden leren, kinderen uit groep 1
duizend woorden en kinderen uit groep 2 vijftienhonderd woorden. Het materiaal voor
in de klas is als volgt over de tijd verdeeld:

Woordclusters

Praatplaten

Woordkalenders

Peuters

1 per week

1 per week

1 per week

Groep 1

Max. 4 per week

1 per twee weken

1 per twee weken

Groep 2

Max. 4 per week

1 per twee weken

1 per twee weken

Het ei van Columbus
Om het effect van LOGO 3000 zo optimaal mogelijk te laten zijn, biedt LOGO 3000 ook
speciale bijeenkomsten voor laag taalvaardige ouders. In het project ´Ouderparticipatie en
Taalontwikkeling - Het ei van Columbus´ werken de PO-raad, het Instituut voor
Taalonderzoek en Taalonderwijs Anderstaligen (ITTA) en Rezulto samen om de
woordenschatontwikkeling van kinderen te verbinden met die van hun ouders. De ouders
worden via een oudercursus actief bij de woordenschatontwikkeling betrokken en leren
dezelfde woorden als hun kinderen. Door de oudercursus leren de ouders enerzijds zelf het
Nederlands beter te beheersen en anderzijds leren ze hoe ze hun kind kunnen helpen. Deze
oudercursus is dus voornamelijk bedoeld voor ouders die een kleine woordenschat in het
Nederlands hebben.
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Naast deze oudercursus heeft LOGO 3000 ook materiaal ontwikkeld om de
ouderbetrokkenheid te vergroten in ’reguliere’ ouderavonden of –middagen. Deze zijn
bedoeld om ouders bekend te maken met het materiaal van LOGO 3000 en hen zo meer
betrekken bij de woordenschatontwikkeling van hun kinderen. Ieder kwartaal kan een
school zo’n ouderavond of –middag organiseren. LOGO 3000 heeft hier onder andere vier
presentaties (PowerPoints), woordspellen en filmpjes voor ontwikkeld. Tijdens deze
bijeenkomsten wordt ouders ook duidelijk gemaakt wat zij thuis met hun kinderen aan
woordenschatontwikkeling kunnen doen. LOGO 3000 heeft hiervoor speciaal materiaal
ontwikkeld. Zo kunnen ouders thuis met de eerder genoemde werkbladen en cd’s met
liedjes, versjes en verhaaltjes aan de slag.
2.4 Leren werken met LOGO 3000
Om er voor te zorgen dat LOGO 3000 op een juiste manier wordt ingezet, biedt LOGO 3000
trainingen voor leerkrachten. Hiervan zijn verschillende varianten beschikbaar.
Bij de aanschaf van LOGO 3000 zit allereerst standaard een introductiebijeenkomst
voor degenen die met het materiaal gaan werken. Deze introductietraining neemt één
middag of ochtend in beslag. Tijdens deze training wordt het materiaal van LOGO 3000
geïntroduceerd en wordt er uitgelegd hoe het materiaal kan worden ingezet.
Scholen kunnen er voor kiezen om naast deze introductietraining ook nog een
training in Met Woorden in de Weer te volgen. Deze training duurt één dag en is geschikt
voor scholen die nog niet bekend zijn met deze didactische aanpak.
Een derde optie voor scholen is om naast de standaardintroductiebijeenkomst en de
dagtraining in Met Woorden in de Weer te kiezen voor klassenconsultaties. Hierbij krijgen
leerkrachten op basis van lesobservaties feedback over hoe ze LOGO 3000 nog beter
kunnen inzetten.
2.5 LOGO 3000 Digitaal
Uit interviews met leerkrachten in het kader van het LOGO 3000 gebruikersonderzoek
2013 is gebleken dat leerkrachten graag consolideerspelletjes op de computer voor
kinderen willen en ook graag een digitale mogelijkheid willen voor het controleren van de
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woorden. Veel leerkrachten gaven aan het controleren van woordbetekenissen lastig te
vinden en een computerprogramma dat controleert handig te vinden. Ook gaven
leerkrachten aan het handig te vinden als de woordwebben en praatplaten digitaal
beschikbaar komen.
Om tegemoet te komen aan de wensen van de leerkrachten is LOGO 3000 Digitaal
ontwikkeld en in oktober 2013 gelanceerd. Vanaf oktober 2013 hebben alle scholen die
gebruikmaken van de materialen van LOGO 3000 toegang tot het digitale component van
LOGO 3000. Scholen die voor oktober 2013 al met LOGO 3000 werkten, zijn per brief/email uitgenodigd om met het digitale programma te werken.
2.5.1 Consolideren
LOGO 3000 Digitaal is een online platform met daarop consolideerspelletjes voor ieder
cluster en iedere praatplaat uit LOGO 3000. Kinderen kunnen de aangeboden woorden via
de computer zowel op school als thuis door middel van verschillende activiteiten en
spelletjes herhalen totdat ze geleerd zijn. In totaal zijn er zeven verschillende spelletjes en
activiteiten. Leerlingen kunnen op deze manier zelfstandig en in hun eigen tempo werken
aan het uitbreiden van hun woordenschat.
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Afbeelding VII. Een impressie van LOGO Digitaal
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2.5.2 Registratie
Door middel van een registratiesysteem kunnen leerkrachten bijhouden in hoeverre de
klas als geheel, alsook individuele leerlingen de woorden op school en thuis passief
geoefend hebben.
Afbeelding VIII. Het online registratiesysteem voor leerkrachten
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3.

Methode

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de gebruikte onderzoeksmethode.
Allereerst wordt kort ingegaan op het vorige gebruikersonderzoek van LOGO 3000. In
paragraaf 2 wordt ingegaan op de verschillende onderdelen van de digitale vragenlijst.
Vervolgens behandelt paragraaf 3 de respondenten. In paragraaf 4 wordt tot slot ingegaan
op de verwerking van de gegevens.
3.1 Achtergrond
Het huidige gebruikersonderzoek is een vervolg op het gebruikersonderzoek van LOGO
3000 in 2013. Aangezien LOGO 3000 sinds het vorige gebruikersonderzoek is uitgebreid
met een digitaal component, zijn de vragenlijsten van het vorige gebruikersonderzoek
aangevuld en op sommige punten aangepast. Ook is voor een andere onderzoeksopzet
gekozen. Het vorige gebruikersonderzoek werd namelijk onder een beperkt aantal scholen
en instellingen gehouden: tien in totaal waarbij 28 leerkrachten aan het onderzoek
deelnamen.
Het huidige gebruikersonderzoek heeft de vorm van een digitale vragenlijst (zie
bijlage) die door leerkrachten online ingevuld kan worden. Alle scholen en instellingen die
gebruikmaken van LOGO 3000 zijn door LOGO 3000 per e-mail uitgenodigd om aan het
gebruikersonderzoek deel te nemen. Voor de scholen die daar de voorkeur aan geven is er
een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar.

3.2 Respondenten
Aan het onderzoek hebben in totaal 121 leerkrachten deelgenomen van 91 verschillende
onderwijsinstellingen.
3.3 Verwerking gegevens
De vragenlijst is ontworpen, verwerkt en geanalyseerd door middel van het programma
Google Formulieren.

22

4.

Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het gebruikersonderzoek uiteengezet. In de
eerste paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de verschillende materialen van
LOGO 3000 door de leerkrachten gewaardeerd worden. De tweede paragraaf behandelt de
opbrengsten van het werken met LOGO 3000. Vervolgens worden in paragraaf 4.3 de
resultaten over LOGO 3000 Digitaal weergegeven. Paragraaf vier bevat de resultaten over

4.1 Waardering van de materialen van LOGO 3000
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de verschillende materialen van
LOGO 3000 door de leerkrachten gewaardeerd worden.

4.1.1. Algemene waardering van de materialen van LOGO 3000
Op de vraag hoe goed de materialen van LOGO 3000 bevallen, antwoordt 42% van de
leerkrachten dat de materialen van LOGO 3000 heel goed bevallen, 56% antwoordt dat de
materialen van LOGO 3000 goed bevallen, 2% antwoordt dat de materialen van LOGO 3000
niet goed bevallen en 0% dat de materialen van LOGO 3000 helemaal niet goed bevallen.
Figuur 1. De waardering van de materialen van LOGO 3000 (n= 121).
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In een open vraag konden leerkrachten hun algemene indruk geven. Hieronder zijn een
aantal voorbeelden van reacties van leerkrachten:
‘Een compleet, zeer mooi verzorgd en eenvoudig toe te passen woordenschatprogramma dat
jonge kinderen aanspreekt!
‘We zijn heel gelukkig met LOGO 3000, natuurlijk al het materiaal dat er heel mooi uitziet,
maar de opzet is ook helder en duidelijk.’

4.1.2 Waardering van de woordwebben
Op de vraag in hoeverre de woordwebben bevallen, antwoordt 47% van de leerkrachten
dat deze heel goed bevallen. 50% van de leerkrachten antwoordt dat deze goed bevallen,
1% dat deze niet goed bevallen en 1% dat deze helemaal niet goed bevallen.
Figuur 2. De waardering van de woordwebben (n=121).
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4.1.3 Waardering van de praatplaten
Op de vraag in hoeverre de praatplaten bevallen, antwoordt 37% van de leerkrachten dat
deze heel goed bevallen, 59% dat deze goed bevallen, 3% dat deze niet goed bevallen en
0% dat deze helemaal niet goed bevallen.
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Figuur 3. De waardering van de praatplaten (n=121).
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4.1.4 Waardering van de clusterkaarten
Op de vraag in hoeverre de clusterkaarten bevallen, antwoordt 42% van de leerkrachten
dat deze heel goed bevallen, 55% dat deze goed bevallen, 2% dat deze niet goed bevallen
en 1% dat deze helemaal niet goed bevallen.
Figuur 4. De waardering van de clusterkaarten (n=121).
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4.1.5 Waardering van de cd’s met liedjes en versjes
Op de vraag in hoeverre de cd’s met liedjes en versjes bevallen, antwoordt 9% van de
leerkrachten dat deze heel goed bevallen, 64% dat deze goed bevallen, 21% dat deze niet
goed bevallen en 6% dat deze helemaal niet goed bevallen.
Figuur 5. De waardering van de cd’s met liedjes en versjes (n=121).
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4.1.6 Waardering van de woordkalender
Op de vraag in hoeverre de woordkalender bevalt, antwoordt 15% van de leerkrachten dat
deze heel goed bevalt, 64% dat deze goed bevalt, 18% dat deze niet goed bevalt en 2% dat
deze helemaal niet goed bevalt.
Figuur 6. De waardering van de woordkalender(n=121).
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4.2 LOGO 3000 en het verduidelijken van betekenissen, het herhalen van
woorden en het aanbieden van betekenisrelaties
In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragen in hoeverre de
materialen van LOGO 3000 ondersteuning bieden bij het woordenschatonderwijs als het
gaat om het verduidelijken van de betekenissen van woorden, het herhalen en inoefenen
van woorden en het aanbieden van betekenisrelaties tussen woorden.

4.2.1 Het verduidelijken van de betekenissen van woorden
Op de vraag in hoeverre de materialen van LOGO 3000 ondersteuning bij het
woordenschatonderwijs bieden als het gaat om het verduidelijken van de betekenissen van
de woorden, antwoordt 37% dat de materialen hier heel veel ondersteuning bij bieden,
60% dat de materialen hier veel ondersteuning bij bieden, 2% dat de materialen hier een
beetje ondersteuning bij bieden en 0% dat de materialen hier helemaal geen ondersteuning
bij bieden.
4.2.2 Het herhalen en inoefenen van de woorden
Op de vraag in hoeverre de materialen van LOGO 3000 ondersteuning bieden bij het
woordenschatonderwijs als het gaat om het herhalen en inoefenen van de woorden, zegt
23% van de leerkrachten dat de materialen hier heel veel ondersteuning bij bieden, 66%
dat de materialen hier veel ondersteuning bij bieden, 11% dat de materialen hier een
beetje ondersteuning bij bieden en 0% dat de materialen hier helemaal geen ondersteuning
bij bieden.
4.2.3 Het aanbieden van de betekenisrelaties
Op de vraag in hoeverre de materialen van LOGO 3000 ondersteuning bieden bij het
woordenschatonderwijs als het gaat om het aanbieden van de betekenisrelaties tussen
woorden, geeft 30% van de leerkrachten aan dat de materialen van LOGO 3000 hier heel
veel ondersteuning bij bieden, 60% dat de materialen hier veel ondersteuning bij bieden,
10% dat de materialen hier een beetje ondersteuning bij bieden en 0% dat de materialen
hier helemaal geen ondersteuning bij bieden.
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Figuur 2. De ondersteuning die LOGO 3000 biedt bij het geven van de betekenissen van woorden, het inoefenen
en herhalen van woorden en het aanbieden van de betekenisrelaties tussen woorden (n= 121).
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4.3 LOGO 3000 en het model van de viertakt
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag in hoeverre LOGO 3000 helpt om de
woorden gestructureerd volgens de didactiek van de viertakt (voorbewerken,
semantiseren, consolideren en controleren) aan te bieden. Achtereenvolgens wordt in de
volgende paragrafen ingegaan op de vragen in hoeverre dit geldt voor het voorbewerken,
het semantiseren, het consolideren en het controleren.
4.3.1 Voorbewerken: het betrokken maken van de kinderen.
Op de vraag in hoeverre LOGO 3000 helpt bij het betrokken maken van de kinderen
(voorbewerken) antwoordt 41% van de leerkrachten dat LOGO 3000 hier heel veel bij
helpt, 53% dat LOGO 3000 hier veel bij helpt, 4% dat LOGO 3000 hier een beetje bij helpt
en 1% dat LOGO 3000 hier helemaal niet bij helpt.
Figuur 7. De hulp die LOGO 3000 biedt bij het voorbewerken volgens de viertakt (n= 121).
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4.3.2 Semantiseren: het verduidelijken van de betekenissen van de woorden.
Op de vraag in hoeverre LOGO 3000 helpt bij het verduidelijken van de betekenissen van
de woorden (semantiseren) antwoordt 43% van de leerkrachten dat LOGO 3000 hier heel
veel bij helpt, 54% van de leerkrachten dat LOGO 3000 hier veel bij helpt, 2% dat LOGO
3000 hier een beetje bij helpt en 0% dat LOGO 3000 hier helemaal niet bij helpt.
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Figuur 4. Hulp die LOGO 3000 biedt bij het semantiseren volgens de viertakt (n= 121).

Semantiseren
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Heel veel

Veel

Een beetje

Helemaal
niet

Leerkrachten geven aan:
‘Er zit een duidelijk structuur in de lessen die worden aangeboden, de kinderen onthouden
door het leuke materiaal en lessen de woorden goed , het wordt in een betekenisvolle context
aangeboden.’

4.3.3 Consolideren: het herhalen van de woorden.
Op de vraag in hoeverre LOGO 3000 helpt bij het herhalen van de woorden (consolideren)
antwoordt 27% van de leerkrachten dat LOGO 3000 hier heel veel bij helpt, 56% van de
leerkrachten dat LOGO 3000 hier veel bij helpt, 15% dat LOGO 3000 hier een beetje bij
helpt en 1% dat LOGO 3000 hier helemaal niet bij helpt.
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Figuur 5. Hulp die LOGO 3000 biedt bij het consolideren volgens de viertakt (n= 121).
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Leerkrachten zeggen hierover:
‘Doordat je zulke mooie platen hebt en er zo bewust mee aan de slag gaat, ga je de
aangeboden woorden ook veel bewuster herhalen gedurende het jaar. We hadden eerder
andere methoden, maar nog nooit zo mooi en handig als deze. Het is een fijne methode in
gebruik en erg herkenbaar en het spreekt de kinderen erg aan. Ook het digitale deel is fijn om
nogmaals te oefenen.’

4.3.4 Controleren: het nagaan of de woorden geleerd zijn.
Op de vraag in hoeverre LOGO 3000 helpt bij het nagaan of de woorden geleerd zijn
(controleren) antwoordt 12% van de leerkrachten dat LOGO 3000 hier heel veel bij helpt,
42% van de leerkrachten dat LOGO 3000 hier veel bij helpt, 39% dat LOGO 3000 hier een
beetje bij helpt en 6% dat LOGO 3000 hier helemaal niet bij helpt.
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Figuur 5. De mate waarin LOGO 3000 hulp biedt bij het controleren volgens de viertakt (n= 121).
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4.4 De opbrengsten van het werken met LOGO 3000
In deze paragraaf wordt ingegaan op de opbrengsten van het werken met LOGO 3000.
Achtereenvolgens wordt in de volgende subparagrafen ingegaan op de vragen wat de
opbrengsten van het werken met LOGO 3000 zijn als het gaat om passieve
woordenschatkennis, een beter begrip van woordbetekenissen en actieve
woordenschatkennis. Vervolgens wordt ingegaan op de vragen wat de opbrengsten van het
werken met LOGO 3000 zijn als het gaat om plezier hebben in woorden leren, het
opbouwen van een woordkennisnetwerk en interactie.

4.4.1 Passieve woordenschatkennis
24% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat de kinderen door het werken
met LOGO 3000 de aangeboden woorden passief kennen. 66% van de leerkrachten geeft
aan veel te merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 de aangeboden
woorden passief kennen. 8% van de leerkrachten geeft aan een beetje te merken dat de
kinderen door het werken met LOGO 3000 de aangeboden woorden passief kennen en 1%
van de leerkrachten geeft aan dit helemaal niet te merken.
Figuur 7. De mate waarin leerkrachten merken dat de kinderen door het werken met LOGO de aangeboden
woorden passief kennen (n= 121).
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4.4.2 Beter begrip woordbetekenissen
18% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat de kinderen door het werken
met LOGO 3000 de woordbetekenissen beter begrijpen. 73% van de leerkrachten geeft aan
veel te merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 de woordbetekenissen
beter begrijpen. 7% van de leerkrachten geeft aan een beetje te merken de kinderen door
het werken met LOGO 3000 de woordbetekenissen beter begrijpen en 1% van de
leerkrachten geeft aan dit helemaal niet te merken.
Figuur 8. De mate waarin leerkrachten merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 de
woordbetekenissen beter begrijpen (n= 121).
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4.4.3 Actieve woordenschatkennis
13% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat de kinderen door het werken
met LOGO 3000 de aangeboden woorden meer actief gaan gebruiken. 61% van de
leerkrachten geeft aan veel te merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 de
aangeboden woorden meer actief gaan gebruiken. 24% van de leerkrachten geeft aan een
beetje te merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 de aangeboden
woorden meer actief gaan gebruiken en 1% van de leerkrachten geeft aan dit helemaal niet
te merken.
Figuur 9. De mate waarin leerkrachten merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 de aangeboden
woorden meer actief gebruiken (n= 121).
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Enkele leerkrachten geven aan:
‘Ik merk in de klas dat woorden die zijn aangeboden met LOGO 3000 steeds vaker door de
kinderen gebruikt worden. De woorden blijven bij veel kinderen heel goed hangen.’

4.4.4 Plezier in het leren van woorden bij de kinderen
31% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat de kinderen door het werken
met LOGO 3000 plezier krijgen in woorden leren. 62% van de leerkrachten geeft aan veel te
merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 plezier krijgen in woorden leren.
6% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat de kinderen door het werken met
LOGO 3000 plezier krijgen in woorden leren en 1% van de leerkrachten geeft aan dit
helemaal niet te merken.
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Figuur 10. De mate waarin leerkrachten merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 plezier krijgen
in het leren van woorden (n= 121).
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Leerkrachten schrijven bijvoorbeeld:
‘Kinderen herkennen het. Ze zijn zich bewust dat ze woorden leren en de meesten zijn
gemotiveerd. Motivatie en Bewustwoording zijn de grootste opbrengst naast de uitbreiding
van de woordenschat.’
‘Elke dag beginnen we met LOGO 3000. Als we dit om een of andere later doen, dan
herinneren de kinderen ons eraan en zeggen dan : "Juf we moeten nog iets leren ".’
‘Kinderen beleven plezier aan de manier waarop woorden worden aangeboden en reageren
alerter als ze in een verhaaltje een woord niet begrijpen; vragen eerder wat een woord
betekent.’

4.4.5 Meer woorden leren
30% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat de kinderen door het werken
met LOGO 3000 plezier krijgen in woorden leren. 65% van de leerkrachten geeft aan veel
te merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 plezier krijgen in woorden
leren. 4% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat de kinderen door het
werken met LOGO 3000 plezier krijgen in woorden leren en 0% van de leerkrachten geeft
aan dit helemaal niet te merken.
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Figuur 10. De mate waarin leerkrachten merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 meer woorden
leren (n= 121).
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Enkele leerkrachten getuigen bijvoorbeeld:
‘Kinderen zijn meer betrokken bij woordenschat. Kinderen komen nu ook zelf met woorden
die ze niet kennen. Er zit meer structuur in het aanbieden van de woorden en er komen veel
meer woorden aan bod.’

4.4.5 Het opbouwen van een woordkennisnetwerk
12% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat de kinderen door het werken
met LOGO 3000 een woordkennisnetwerk opbouwen waardoor nieuwe woorden
makkelijker aanhaken. 62% van de leerkrachten geeft aan veel te merken dat de kinderen
door het werken met LOGO 3000 een woordkennisnetwerk opbouwen waardoor nieuwe
woorden makkelijker aanhaken. 24% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat
de kinderen door het werken met LOGO 3000 een woordkennisnetwerk opbouwen
waardoor nieuwe woorden makkelijker aanhaken en 1% van de leerkrachten geeft aan dit
helemaal niet te merken.
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Figuur 11. De mate waarin leerkrachten merken dat de kinderen door het werken met LOGO 3000 een
woordkennisnetwerk opbouwen waardoor nieuwe woorden makkelijker aanhaken (n= 121).
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Enkele leerkrachten geven bijvoorbeeld aan:
‘De kinderen vormen meer dan voorheen netwerken. Het algemene taalbegrip wordt hierdoor
duidelijk vergroot. De kinderen gebruiken de woorden meer actief.’
‘Door veel herhaling, duidelijke materialen, die een plek binnen de leeromgeving hebben en
woorden die kinderen aanzetten tot het denken in netwerken, leren de kinderen op een
effectieve manier de woorden.’

4.4.6 Verbetering van de interactie
13% van de leerkrachten geeft aan heel veel te merken dat door het werken met LOGO
3000 de interactie verbetert. 60% van de leerkrachten geeft aan veel te merken dat door
het werken met LOGO 3000 de interactie verbetert. 26% van de leerkrachten geeft aan een
beetje te merken dat door het werken met LOGO 3000 de interactie verbetert en 1% van de
leerkrachten geeft aan dit helemaal niet te merken.
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Figuur 12. De mate waarin leerkrachten merken dat de interactie door het werken met LOGO 3000 verbetert (n=
121).
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Een illustratieve reactie van een leerkracht is:
‘De methode is leuk en uitdagend voor kinderen én leerkrachten -woordenschatonderwijs leeft
op school -door een ruimere woordenschat ga je anders met elkaar om.’

4.4.7 Een grotere ouderbetrokkenheid
Op de open vraag wat volgens de leerkracht de opbrengsten van het werken met LOGO
3000 zijn, noemen 11 leerkrachten vergroting van de ouderbetrokkenheid door het
werken met de materialen van LOGO 3000 . We citeren hieronder enkele antwoorden:
‘Door het werken met LOGO 3000 is er een grote betrokkenheid van kleuters en betrokkenheid
van ouders die ook met Logo werken.’
‘We geven ouders kopieën mee zodat ze thuis met hun eigen kind kunnen oefenen. Daar zijn
ouders heel blij om.’
‘Uitbreiding woordenschat, ook naar ouders. Enthousiasme van leerkrachten, leerlingen en
ouders, stimuleert enorm, iedere dag weer een cluster aan te bieden, en allerlei materiaal uit
de kast te trekken om het steeds weer te verrassen, wat er nu weer aan bod komt, voor de
leerlingen.’
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4.4.8 Hogere toetsresultaten
Op de open vraag wat volgens de leerkracht de opbrengsten van het werken met LOGO
3000 zijn, geven 5 leerkrachten aan al te merken dat door het werken met LOGO 3000 de
toetsresultaten verbeterd zijn. De leerkrachten die dit aangeven werken al geruime tijd (10
maanden, 25 maanden, 24 maanden, 36 maanden en 17 maanden) en op dagelijkse basis
met de materialen van LOGO 3000.
Enkele leerkrachten getuigen:
‘De woordenschat is flink vooruit gegaan. De toetsresultaten (Cito Taal) ook.’
‘De uitbreiding van de woordenschat zien we terug in de verbeterde citoresultaten.’
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4.5 LOGO 3000 Digitaal
In deze paragraaf wordt ingegaan op de digitale component van LOGO 3000.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op de vragen hoeveel leerkrachten gebruikmaken van
LOGO Digitaal, hoe vaak LOGO Digitaal wordt gebruikt, wat de kinderen van LOGO Digitaal
vinden, hoe lang de kinderen met LOGO Digitaal aan het werk zijn en wat de leerkrachten
voor suggesties aandragen voor LOGO Digitaal.
4.5.1 Gebruik LOGO Digitaal
65% van de leerkrachten geeft aan gebruik te maken van LOGO Digitaal. 35% van de
leerkrachten geeft aan nog geen gebruik te maken van LOGO Digitaal.

Figuur 13. Het aantal leerkrachten dat gebruikmaakt van LOGO 3000 Digitaal (n= 121).
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4.5.2 De mate waarin LOGO 3000 Digitaal de kinderen bevalt.
Op de vraag in hoeverre LOGO 3000 Digitaal de kinderen bevalt, antwoordt 17% van de
leerkrachten dat LOGO 3000 Digitaal de kinderen heel goed bevalt. 40% van de
leerkrachten geeft aan dat LOGO 3000 Digitaal de kinderen goed bevalt. 7% van de
leerkrachten geeft aan dat LOGO 3000 Digitaal de kinderen een beetje bevalt en 1% van de
leerkrachten geeft aan dat LOGO 3000 Digitaal helemaal niet goed bij de kinderen bevalt.
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Figuur 14. De mate waarin LOGO 3000 Digitaal de kinderen bevalt (n=78).
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Leerkrachten geven aan:
‘Het geven van instructie is gemakkelijker wanneer kinderen het op digibord kunnen zien. Het
opzoeken van woordclusters gaat snel. De spelletjes zijn leuk en effectief.’
´Fantastisch dat je op het digibord spelletjes kan doen met de aangeboden woorden!´
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4.6 Ouderavonden over LOGO 3000
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vragen hoeveel scholen ouderavonden over LOGO
3000 organiseren, hoeveel ouderavonden er zijn georganiseerd en op de vraag of de
betrokkenheid van de ouders na het organiseren van de ouderavond(en) is toegenomen.
4.6.1 Het organiseren van ouderavonden over LOGO 3000
45% van de leerkrachten geeft aan ouderavonden over LOGO 3000 te organiseren. 55%
van de leerkrachten geeft aan geen ouderavonden over LOGO 3000 te organiseren.

Figuur 15. Het aantal leerkrachten dat ouderavonden over LOGO 3000 organiseert (n=121).
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4.6.2 Het aantal georganiseerde ouderavonden over LOGO 3000
45% van de leerkrachten geeft aan ouderavonden over LOGO 3000 te organiseren. 55%
van de leerkrachten geeft aan geen ouderavonden over LOGO 3000 te organiseren.

4.6.3 De betrokkenheid van de ouders na de ouderavond(en) over LOGO 3000
5% van de leerkrachten die ouderavonden organiseren geven aan dat de ouders door de
ouderavond(en) van LOGO 3000 veel meer betrokken zijn bij het onderwijs van hun
kinderen. 44% van de leerkrachten geeft aan dat de ouders door de ouderavond(en) meer
betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen. 38% van de leerkrachten geeft aan dat
de ouders door de ouderavond(en) een beetje meer betrokken zijn bij het onderwijs van
hun kinderen en 13% van de leerkrachten geeft aan dat de ouders niet meer betrokken zijn
na de ouderavond(en).

Figuur 16. De betrokkenheid van de ouders door de ouderavond(en) (n=39).
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5.

Conclusies en aanbevelingen

LOGO 3000 wordt door de meeste leerkrachten dagelijks ingezet. De meeste leerkrachten
die dagelijks gebruikmaken van LOGO 3000, halen de door hun gestelde leerdoelen met
betrekking tot het aantal aan te bieden woorden.
De materialen van LOGO 3000 worden over het algemeen positief geëvalueerd en er zijn
volgens de leerkrachten meerdere leeropbrengsten zichtbaar:
-

93% van de leerkrachten merkt heel veel of veel dat de kinderen door LOGO 3000
plezier krijgen in het leren van woorden.

-

90% van de leerkrachten geeft aan heel veel of veel te merken dat de kinderen de
aangeboden woorden passief kennen.

-

95% van de leerkrachten geeft aan heel veel of veel te merken dat de kinderen door
het werken met LOGO 3000 meer woorden leren.

-

91 % van de leerkrachten geeft aan heel veel of veel te merken dat kinderen de
woordbetekenissen van de aangeboden woorden beter begrijpen.

-

74% van de leerkrachten geeft aan heel veel of veel te merken dat kinderen door het
werken met LOGO 3000 een woordkennisnetwerk opbouwen, waardoor nieuwe
woorden makkelijker aanhaken.

-

73% van de leerkrachten van de leerkrachten geeft aan heel veel of veel te merken
dat door het werken met LOGO 3000 de interactie verbetert.

-

74% van de leerkrachten geeft aan heel veel of veel te merken dat de kinderen de
aangeboden woorden actief gaan gebruiken.

Als aanbeveling geldt dat een toetsinstrument ontwikkeld zou moeten worden. Er is
namelijk door meerdere leerkrachten aangegeven dat er behoefte is aan materiaal om te
toetsen om na te gaan of kinderen de aangeboden woorden kennen. Dit kwam ook in het
gebruikersonderzoek van 2013 naar voren. Ook toen werd er door leerkrachten
aangegeven dat er behoefte is aan een digitaal programma waarmee gecontroleerd kan
worden of de kinderen de woordbetekenissen van de aangeboden woorden kunnen.
Aangezien er na het vorige gebruikersonderzoek een digitale component bij LOGO 3000 is
ontwikkeld en deze reeds wordt ingezet om de aangeboden woorden te consolideren, geldt
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als aanbeveling om het digitale programma ook te gaan inzetten voor het controleren of de
kinderen de aangeboden woorden kennen.
Als aanbeveling geldt verder om de ouderavonden en het materiaal voor de ouderavonden
verder te evalueren en onder de aandacht te brengen. Aangezien het merendeel van de
leerkrachten heeft aangegeven geen ouderavonden te organiseren, geldt als aanbeveling
om verder te onderzoeken op welke manier het huidige materiaal verder onder de
aandacht van de leerkrachten kan worden gebracht.
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Bijlage: Vragenlijst
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1. Hoe bevallen de materialen van LOGO 3000?





Heel goed
Goed
Niet goed
Helemaal niet goed

2. Wat is uw algemene indruk van LOGO 3000?

3. In hoeverre bieden de materialen van LOGO 3000 ondersteuning bij uw
woordenschatonderwijs als het gaat om:
-

Het verduidelijken van de betekenissen van woorden?





-

Het herhalen en inoefenen van de woorden?





-

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Het aanbieden van de betekenisrelaties tussen woorden?




Heel veel
Veel
Een beetje
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Helemaal niet

4. In hoeverre helpt LOGO 3000 om de woorden gestructureerd volgens de didactiek van de
viertakt (voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren) aan te bieden?
-

Voorbewerken: bij het betrokken maken van de kinderen?





-

Semantiseren: bij de betekenissen van de woorden verduidelijken?





-

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Consolideren: bij het herhalen van de woorden?





-

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Controleren: bij het nagaan of de woorden geleerd zijn?





Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

5. Hoe vaak gebruikt u de materialen van LOGO 3000?





Bijna dagelijks
3 tot 4 dagen per week
1 tot 2 dagen per week
Minder dan 1 keer per week

6. Haalt u de doelen die u zich gesteld heeft m.b.t. de aantallen aan te bieden woorden?
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(Bijna) altijd
Soms
(Bijna) nooit

7. Het aantal te behandelen woorden is afhankelijk van de achterstanden van de leerlingen.
Hoeveel woorden worden er naar schatting gemiddeld per week aangeleerd?

8. Wat zijn volgens u de opbrengsten van het werken met LOGO 3000?

9. Ik merk door het werken met de materialen van LOGO 3000 dat:

-

Kinderen plezier krijgen in woorden leren





-

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Kinderen de aangeboden woorden kennen (passief)
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-

Kinderen meer woorden leren





-

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

De interactie verbetert





-

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Kinderen een woordkennisnetwerk opbouwen waardoor nieuwe woorden
makkelijker aanhaken





-

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Kinderen de woordbetekenissen beter begrijpen





-

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

Kinderen aangeboden woorden meer actief gaan gebruiken
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Heel veel
Veel
Een beetje
Helemaal niet

10. Gebruikt u de digitale component bij LOGO 3000?



Ja
Nee

→ ga verder met vraag 10a
→ ga verder met vraag 11

10a. Wat is uw algemene indruk van LOGO Digitaal?

10b. Hoe vaak maakt u gebruik van LOGO 3000 Digitaal?





Bijna dagelijks
3 tot 4 dagen per week
1 tot 2 dagen per week
Minder dan 1 keer per week

10c. Hoe lang zijn de kinderen naar schatting per keer gemiddeld bezig met LOGO Digitaal?





5 minuten
10 minuten
20 minuten
Meer dan 20 minuten

10d. Hoe bevalt LOGO Digitaal bij de kinderen?


Heel goed
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Goed
Niet goed
Helemaal niet goed

10e. Heeft u nog wensen of suggesties m.b.t. LOGO 3000 Digitaal?

11. Organiseert de school ouderavonden over LOGO 3000?



Ja
Nee

→ ga verder met vraag 11a
→ ga verder met vraag 12

11a. Hoeveel ouderavonden over LOGO 3000 zijn er georganiseerd?





1
2
3
4

11a. Zijn de ouders door de ouderavond(en) meer betrokken bij het onderwijs van hun
kinderen?





Veel meer betrokken
Meer betrokken
Een beetje meer betrokken
Niet meer betrokken

12. Hoe bevallen de volgende materialen:
-

Woordwebben
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-

Praatplaten





-

Heel goed
Goed
Niet goed
Helemaal niet goed

De cd’s met liedjes en versjes





-

Heel goed
Goed
Niet goed
Helemaal niet goed

Clusterkaarten





-

Heel goed
Goed
Niet goed
Helemaal niet goed

Heel goed
Goed
Niet goed
Helemaal niet goed

De kalender





Heel goed
Goed
Niet goed
Helemaal niet goed

13. Hoeveel tijd had u nodig voor u het materiaal in de vingers had?





Een week
Een maand
Drie maanden
Een half jaar

14. Heeft u nog wensen of suggesties m.b.t. LOGO 3000?
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15. Hoeveel jaar heeft u ervaring in het onderwijs?

…………………………………………………….

16. Hoeveel maanden bent u werkzaam met LOGO 3000?

…………………………………………………….

17. Was u voordat u met LOGO 3000 begon bekend met de aanpak Met Woorden in de Weer?






Ja, door een tweedaagse training Met Woorden in de Weer
Ja, door een studiemiddag en/of heb erover gelezen
Nee
Anders, ………………………………………………….

18. Gebruikt u LOGO 3000 naast een ander programma?

 Nee
 Ja, Ik & KO
 Ja, Schatkist
 Ja, Piramide
 Anders, ………………………………………………….
19. Maakt u naast LOGO 3000 gebruik van een ander digitaal programma voor het leren van
woorden?
55

…………………………………………………….

20. Deze enquête is ingevuld door:

…………………………………………………….

21. Naam school/instelling

…………………………………………………….
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