7.5. Hoe kan ik … mijn spelling controleren?
Inhoud
1.
2.
3.
4.

Ik werk met spellingcontrole tijdens het schrijven.
Ik verbeter de aangeduide fouten door na te denken over de spellingregels.
Ik verbeter de aangeduide fouten met de suggesties die de spellingcontrole doet.
Ik gebruik handige functies van de spellingcontrole om te verbeteren.

Algemene tips voor de coach
 De spellingcontrole vestigt de aandacht op fouten. Die worden rood onderstreept. Leer de leerling
als eerste stap over deze woorden na te denken. Dat kan voldoende zijn om ze te verbeteren.

 Tijdens het werken met de spellingcontrole of autocorrectie leert de leerling woorden toevoegen
aan de woordenlijst. Daarbij kan hij fouten maken. Controleer deze lijst regelmatig op fouten.

Tips voor het ondersteunen van leerlingen met een zorgvraag
 Leer aan om steeds te werken met spelling controleren tijdens typen.
 De spellingcontrole vestigt de aandacht op fouten. Die worden rood onderstreept. Leer de leerling


aan actief over deze woorden na te denken. Dat kan voor leerlingen met iets minder ernstige
problemen voldoende zijn om ze te verbeteren.
Leerlingen met ernstige spellingproblemen schrijven sommige woorden hardnekkig fout. De
autocorrectie voorkomt dat ze die woorden fout blijven schrijven. Leer ze er handig mee werken.
Doe dit stapsgewijs. In de beginfase samen met de leerling.
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Stappenplan: spelling controleren
1. Ik werk met spellingcontrole tijdens het schrijven
Stel spellingcontrole goed in
Klik op opties in het menu Extra.

Selecteer Spelling en grammatica
1. Klik op Spelling en grammatica.
2. Vink Spelling controleren tijdens typen aan.
3. Klik op OK.

4. Spellingcontrole onderstreept nu in het rood
fouten terwijl je typt.

2. Ik verbeter de aangeduide fouten door na te denken over de spellingregels
1. Ik kijk naar het woord dat rood onderstreept
is.
2. Ik denk na over de spelling.
Bijvoorbeeld met het ezelsbruggetje:
hole@dokola.dt
ho = horen hoe je het woord schrijft
le = nalezen wat je geschreven hebt
do = doffe klanken opzoeken
ko = na korte klanken verdubbelen
la = lange klanken ook enkel
dt = werkwoorden checken.
3. Ik verbeter door letters te veranderen of toe
te voegen.
Verdwijnt het rode lijntje?
Dan is het woord juist.
Blijft het rode lijntje?
Dan werk ik met suggesties tonen.
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3. Ik verbeter de fouten met de suggesties die de spellingcontrole doet
Muisklik rechts op het rood onderstreepte
woord.
Staat het woord dat je zoekt in het lijstje?
1. Ik lees de woorden in het lijstje.
2. Ik kies en klik op een woord.
Dat woord staat nu in mijn tekst. Ik herlees en
controleer of het woord past in de zin.

Staat het woord dat je zoekt NIET in het
lijstje?
3. Verander één of meer letters.
4. Muisklik rechts op het woord. Je krijgt
andere suggesties.
5. Klik op het juiste woord. Het staat nu in de
tekst.

4. Ik gebruik handige functies van de spellingcontrole om te verbeteren
Werk met autocorrectie bij vaak gemaakte
fouten
1. Muisklik rechts op het foute woord.
2. Klik op AutoCorrectie.
3. Klik op de juiste suggestie.
Vanaf nu verbetert Word het woord telkens je het
fout typt.

Oefen
1) Open een nieuw document. Sla meteen op als: spelling1, in de map: oefen.
2) Let op dat spellingcontrole tijdens typen ‘aan’-gevinkt staat.
3) Typ een korte tekst waarin je vertelt over je hobby’s.
4) Verbeter alle woorden waar een rood streepje onder verschijnt.
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Werk met afkortingen in autocorrectie bij moeilijke woorden
Start de autocorrectie
1. Muisklik rechts op het moeilijke woord.
2. Klik op AutoCorrectie.
3. Klik op AutoCorrectie-opties.

Geef de afkorting in
1. Klik op AutoCorrectie.
2. Typ de afkorting in.
3. Typ het woord in. Let op de juiste
schrijfwijze.
4. Klik op Toevoegen.
5. Klik op OK.
Vanaf nu typt Word het woord waarvan jij de
afkorting gebruikt.

Knoppen

spelling- en grammaticacontrole
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