Hoe help ik mijn kind bij spelling?

Heb geduld

Jaag je niet op in het feit dat je kind een woord maar niet
kan onthouden.
Herhaal veel

Het heeft geen zin om je kind een bepaald woord 10 keer
na elkaar te laten schrijven. Dit vergroot alleen de
frustratie van je kind. Het is beter om elke dag het woord
eens te herhalen!
Hulp bij woordpakketten

Gebruik de spellingregels uit de klas of uit de logopedie.
Leg de regel niet nog eens op een andere manier uit. Dit
werkt alleen maar verwarrend voor je kind.
Leg de spellingregels naast je kind wanneer je spelling
oefent. Hij mag bij het schrijven van woorden gerust
kijken naar de aangeleerde regels en schema’s.
Markeer moeilijke delen in het woord. Gebruik hierbij
vaste kleuren vb. rood = de regel van het verenkelen en
het verdubbelen, geel = de vervoeging van het
werkwoord, …
Is het woordpakket te groot, splits het dan op in
verschillende delen en oefen elke dag één deeltje.
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Oefen ook eens op een leuke manier

Laat je kind ook eens woorden leggen met scrabble-letters.
Schrijf eens met krijt op een krijtbord. Of typ de woorden
eens in op de computer. Dit alles verhoogt de motivatie!
Bekrachtig je kind goed

Laat merken dat je vertrouwen hebt in de vorderingen van
je kind.
Wanneer het spellen bij je kind even niet goed lukt, kan je
gewoon de regel die bij het woord past eens verwoorden.
Op die manier denkt je kind ook na over de woorden.

Leer snel typen

Wanneer je kind blijvend hardnekkige spellingproblemen
heeft, is het aangeraden om snel te leren typen. Je kind
kan de schooltaken dan immers op de computer maken en
gebruik maken van de spellingcorrector.
Het typprogramma typ-10 werd speciaal ontwikkeld voor
kinderen met leerproblemen.
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