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1 Inleiding

X-SPELLING is een voor leerlingen aantrekkelijke manier om de spelling van een
groot aantal woorden te oefenen op de computer. Na elk goed gespeld woord wordt
de leerling beloond met een leuke of grappige kreet die de motivatie erin houdt.
Bovendien krijgt de leerling bij een fout gespeld woord nog twee kansen om het
woord goed te spellen. 
De leerkracht kan na afloop de resultaten bekijken: het aantal goed / fout gespelde
woorden en de tijd waarin het dictee voltooid is. 

X-SPELLING is:
gebruikersvriendelijk
geschikt voor werken in een netwerk (vanaf een server)
zonder hulp van een leerkracht gemakkelijk door de leerling te bedienen
flexibel: lesjes zijn zelf uit te breiden of te wijzigen

Hardware-eisen:
schermresolutie 800x600 of hoger
geluidskaart en koptelefoon
microfoon (indien u zelf de lesjes wilt maken)

Het programma is geschikt als aanvulling op allerlei bestaande spellingmethodes,
bijvoorbeeld

Taaljournaal
Taal op Maat
Spelling in de Lift Plus
....

De content die bijgeleverd is, is belangeloos ter beschikking gesteld door de
Nutsbasisschool in Voorschoten.
Er zijn 179 dictees met totaal 2746 ingesproken woordjes in evenzoveel zinnen!
U kunt de lesjes bewerken of zelf andere toevoegen.
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1.1 Beginscherm

Bij het starten van het programma ziet u het volgende beginscherm:

Betekenis van de knoppen (van links naar rechts):

Stop: u kunt het programma afsluiten (alternatief: Alt-S)
Help: dit helpbestand wordt geopend; deze knop is alleen te zien als het bestand 
X-SPELLING_help.exe aanwezig is (dit bestand is standaard te vinden in de
map waarin X-SPELLING geïnstalleerd is); (alternatief: Alt-H)
Registreer: X-SPELLING kan geregisteerd worden; deze knop is alleen zichtbaar
als het programma als DEMO is geregisteerd (alternatief: Alt-R)
Instellingen: Ga naar de Instellingen (alternatief: Alt-I)
Werk: hier klikt de leerling om te beginnen (alternatief: Alt-W)
Huiswerk: hier klikt de leerling die met Huiswerk.exe een huiswerkopdracht heeft
gekregen

In  de statusbalk ziet u:

de huidige versie van X-SPELLING
de uitgeverij
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1.2 Didactiek

 

WAT DOET DE LEERLING? MOGELIJKE INSTELLING (zie
Instellingen)

1. De leerling zoekt een dictee De te kiezen dictee's kunnen worden beperkt
door het Groepsfilter in te schakelen

2. De leerling leest de zin en beluistert het
invulwoord  

Bij Weergave kan het invulwoord wel of niet
in zinsverband worden aangeboden
Rechtsboven kunnen de typegeluiden aan en
uit worden gezet (persoonlijke voorkeur van
de leerling)

3. De leerling kan (linksboven) op Opnieuw klikken
en het invulwoord opnieuw beluisteren

4. De leerling kan (rechtsonder) op Help klikken om
het invulwoord te zien

Bij de Resultaten wordt het aantal keren
vermeld dat de leerling hiervan gebruik maakt

5. In het invulvak tikt de leerling het invulwoord in Bij Controleren kan het invulwoord als geheel
of letter voor letter worden gecontroleerd

6a. Bij controle van het gehele woord kan de leerling
na het intikken op de OK-toets klikken
Goed? dan verschijnt het volgende woord (al dan
niet in zinsverband)
Fout? dan ziet de leerling het foute woord
doorgestreept en krijgt de leerling een herkansing
(zin wordt opnieuw getoond en invulwoord wordt
beluisterd)

6b. Bij controle letter voor letter tikt de leerling één
letter in:
Goed? dan verschijnt de letter
Fout? dan komt er geen letter bij maar hoort de
leerling een vervelend geluidje

De foute woorden worden opgeslagen bij de
Resultaten

7. Na 2x fout wordt het invulwoord getoond en kan de
leerling het natikken

8. Rond het invulvak verschijnt een voortgangsbalk
die aangeeft hoe ver de leerling is

Bij Hoe vaak goed kan gekozen worden uit
één keer, twee keer of drie keer.
Dat is het aantal keren dat het woord goed
gemaakt moet worden; daarna wordt het niet
weer gevraagd
Let wel: de teller voor een woord gaat weer
naar 0 zodra het fout gemaakt wordt!

9. Rechts onderaan (op de statusbalk) staat de
beoordeling in percentages

10. Zijn alle invulwoorden goed (voortgangsbalk vol),
dan sluit het scherm en krijgt de leerling zijn
logbestand met de resultaten te zien

11. Tijdens de oefensessie kan de leerling (linksonder)
op Terug klikken om voortijdig te stoppen

Bij de Resultaten wordt dit vermeld als
'Voortijdig onderbroken'

12. De leerling kan ook oefenen met de fouten (als
extra training specifiek met de fout gemaakte
woorden)

Bij Herhaling moet Aan aangevinkt zijn
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2 Registreren

Standaard is het programma geregistreerd op naam van DEMO.  
U kunt het programma onbeperkt en zonder restricties onder die naam gebruiken.
Wilt u toch de naam van de school of organisatie boven het programma hebben, dan
kunt u een code kopen voor .  

Hoe kunt u dit programma op naam van de school of organisatie registreren?
1.
2. vermeld erbij: registratie X-SPELLING
3. zet er ook bij: de gewenste naam van de school of organisatie
4. plus uw e-mailadres
5. zodra de storting binnen is, stuur ik de registratiecode via e-mail naar u toe

De registratie is een combinatie van:  

naam van de school  
registratiecode  

 
Bewaar deze gegevens goed want bij opnieuw installeren heeft u deze weer nodig!  
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3 Instellingen

Als u in het beginscherm op Instellingen klikt, ziet u het volgende scherm:

Hier kunt u:

Wijzig wachtwoord
het wachtwoord veranderen; standaard is het wachtwoord bij alle JopSoft-
programma's de naam van het programma (let op de hoofdletters!). Het standaard
wachtwoord 'X-SPELLING' kunt u hier dus veranderen; 
Voor eigen gebruik is het handig als er geen wachtwoord gebruikt wordt:
vink daarvoor 'geen wachtwoord' aan!

Lijstenmap
het pad naar de leerlingenlijsten aangeven (in bovenstaand scherm is dat
c:\lijsten\); dat hoeft maar 1x te gebeuren. Ook kunt u hier bestaande
leerlingenlijsten bewerken of een nieuwe maken; Leerlingenlijsten zijn te maken
door WordPad te openen en hierin de lijst met de namen van de leerlingen uit de
betreffende groep (bijvoorbeeld groep 4) onder elkaar te typen. Vervolgens slaat u
het bestand op met als bestandtype 'alle bestandstypen' en geeft u het bestand
een naam en de extensie 'lll': [naam_leerlingenlijst].lll. Voorbeeld: groep_4.lll. Sla
het bestand op in het gekozen pad. Als u het met de lll-extensie en in die map
opslaat, herkent het programma het als een leerlingenlijst en wordt het automatisch
ingeladen;

Hoe vaak goed
bepalen hoe vaak een woordje van het dictee achtereen goedgemaakt moet
worden. U kunt kiezen uit 1x, 2x of 3x;

Informatie
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op de Info klikken om Informatie over programmeur en uitgeverij te krijgen; ook
kunt u hier checken of een nieuwere versie beschikbaar is (klik op 'Check naar
update' );

Map voor de dictees
u kunt aangeven welke map met dictees de leerling te zien krijgt (in het vak 'Map
voor de dictees' kunt u het pad voor de dicteemap wijzigen); 
Ook kunt u in dit vak doorklikken naar de module waarin dictees gemaakt en
bewerkt kunnen worden. Zo kunt u een dictee wijzigen of zelf een dictee maken
(met de potlood-knop 'maak of wijzig een dictee'). Indien u over een microfoon
beschikt kunt u de woordjes zelf opnemen (in een wav-bestand);
U kunt een groepsfilter instellen door deze optie aan te vinken; de leerling van
groep 3 ziet dan alleen de lesjes waarvan de naam eindigt op een 3. Dit kunt u
doen door de naam van de leerlingenlijst die u aanmaakt te laten eindigen op het
nummer van de groep. Voorbeeld: u wilt de leerlingen uit groep 4 alleen laten
werken met de dictees voor groep 4. Dan kunt u de leerlingenlijst van groep 4
bijvoorbeeld de naam 'groep_4' (dus eindigend op '4') geven. Het programma
herkent dan zelf dat aan leerlingen uit deze lijst alleen de dictees uit groep 4
gegeven mogen worden;

Herhaling
de herhaling aan- of uitzetten. Herhaling is een optie speciaal om gemaakte
fouten nog een keer extra te oefenen: in het logbestand wordt gezocht naar fouten
die gemaakt zijn na de laatste keer 'herhaling aan'. Let op: het kan zijn dat er geen
woorden gevonden worden omdat er geen fouten gemaakt zijn;

Controleren
De woordjes kunnen naar wens worden gecontroleerd:

 het gehele woord
 letter voor letter (speciaal aanbevolen voor dyslectische kinderen)

Logbestanden
bij Logbestanden kunt u naar Resultaten gaan waar de resultaatbestanden
bekeken of gewist kunnen worden. Om te wissen: vink de betreffende leerling aan
die u wilt wissen en klik op de knop met het rode kruis;

Weergave
Bij Weergave kunt u kiezen uit:
1. weergave in zinsverband (vink het vakje aan);
2. losse woordjes (klik nogmaals het vinkje aan om het weg te halen);

Achtergrond
De achtergrondkleur kunt u wijzigen (linkerknop);
De originele achtergrondkleur kunt u herstellen (rechterknop) .

Opnieuw
Toon de hele zin als de knop Opnieuw wordt aangeklikt
Laat alleen het woord horen
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3.1 Informatie

Via het beginscherm->Instellingen->Informatie klikt u op:
 

Door te klikken op de blauwe knop met de i ziet u het volgende scherm:
 

U kunt hier:
rechtstreeks een e-mail naar de Helpdesk van JopSoft sturen voor vragen of
opmerkingen
de website van JopSoft bezoeken

 



8

© Cees Joppe

online checken naar een upgrade van dit programma; een nieuwere versie kunt
u gelijk installeren
Extra Informatie over het gebruik van dit programma lezen
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3.2 Leerlingenlijst

Via het beginscherm->Instellingen->Lijstenmap klikt u op:

Door op de knop met de 2 mannetjes (links) te klikken ziet u het volgende scherm:

Wat kunt u hier doen?
In het witte invoervak kunt u een nieuwe leerlingenlijst aanmaken bv. extra-gr4;
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U klikt op Voegtoe en u ziet dat extra-gr4 aan de beschikbare leerlingenlijsten is
toegevoegd; in het rechter vak kunt u de namen intikken en op Bewaar klikken;

U kunt overbodige lijsten wissen door op Wis te klikken;
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Via Importeer gebruikt u het hulpprogramma CSV2LLL.exe om van een csv-
bestand een leerlingenlijst te maken.
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3.3 Zinsverband

Bij de Instellingen kunt u aangeven of het oefenwoord weergegeven moet worden in
zinsverband of als los woord.
Kiest u voor weergeven als los woord, dan ziet u bijvoorbeeld:

U hoort dan het woord uitspreken (alleen auditief dus)
Het voordeel is dat de leerling zich puur op de schrijfwijze kan concentreren en dat
een oefensessie slechts 5 à 10 minuten kost (afhankelijk van het aantal woorden in
een lesje en de typvaardigheid van de leerling).
Nadeel is dat de leerling geen steun heeft van een zinnetje; vooral taalzwakke
leerlingen met een kleine woordenschat hebben steun aan deze wijze van
weergeven/aanbieden.

Kiest u voor weergave in zinsverband, dan ziet u bijvoorbeeld bij het woordje 'rustig'
de zin:
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Overwegingen om voor deze instelling wel of niet te kiezen, kunnen zijn:

Het woordje wordt niet alleen auditief aangeboden maar ook visueel;
Als het woord niet goed verstaan is, heeft de leerling steun bij het lezen van een
omschrijving/toepassing van het woord;
Deze keuze vergt wel leesvaardigheid;
De leerling kan door deze zin afgeleid worden van de werkelijke oefening
(spelling!);
Door deze weergave wordt de taalschat wellicht uitgebreid.

Aan u de keuze welke instelling voor het betreffende kind het beste resultaat geeft....
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3.4 Resultaten

Via het beginscherm->Instellingen->Logbestanden klikt u op:
 

U ziet dan het volgende scherm:

 

Wat is een logbestand?
Een logbestand is een tekstbestand waarin alle resultaten van een leerling worden
vastgelegd:

welk dictee er werd gemaakt
datum en tijdstip dat het dictee werd gemaakt
hoeveel keer achtereen een woord goedgemaakt moest worden
of het woord in zinsverband werd aangeboden of niet
met hoeveel woorden er gewerkt moest worden
welke woorden fout gemaakt werden en hoe vaak
de behaalde score in procenten
hoe lang er gewerkt werd
eventueel: hoeveel keer er hulp gevraagd werd
of de beurt werd onderbroken

In een logbestand komen de resultaten van alle keren dat er geoefend werd.
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Wordt het bestand te groot en wilt u het bestand wissen, dan zet u een vinkje voor de
naam.
Naast 'Kies een programma' komt een kruis te staan; klikt u daar op dan worden de
aangevinkte namen gewist.

Handig:
U kunt hier ook de logbestanden van andere JopSoft-programma's beheren.
 

Gebruikt u nog andere JopSoft-programma's, dan klikt u op het pijltje rechts van X-
SPELLING en u ziet de logbestanden die bij een ander programma horen.
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3.5 Dictee

Via het beginscherm->Instellingen->Map voor de dictees klikt u op:
 

Door te klikken op de potlood-knop ziet u het volgende scherm:

Hier kunt u:
een bestaand dictee inlezen en aanvullen of wijzigen
een nieuw dictee maken
het nieuwe dictee controleren en opslaan
de geluiden van het nieuwe dictee opnemen (microfoon nodig)

Hoe maak je een nieuw dictee?
1. Maak eerst een nieuwe map aan:

- klik rechts op een map waaronder de nieuwe map moet komen
- hernoem de 'Nieuwe map'
- klik rechts op de nieuwe naam en kies 'Nieuw dictee maken'
- de naam van het dictee staat al klaar en u kunt de zinnen intikken
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4. Klik op 'Bewaar het dictee': het dictee wordt gecontroleerd en opgeslagen;
5. Klik op 'Neem de geluiden op':
 

   6. U gaat nu het woordje 'hard' inspreken:
Klik eerst op 'Opnemen';
Spreek duidelijk het woordje in de microfoon;
Klik op 'Bewaren';
Controleer ingesproken woordjes door op 'Afspelen' te klikken.
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4 Werk

Via het beginscherm->Werk komt de leerling in het volgende scherm:
 

De leerling klikt op de knop van zijn of haar groep (in het voorbeeld boven
nutsbasisschool-gr6).
In de lijst rechts zoekt de leerling zijn of haar naam.
Daarop wordt dubbel geklikt.

De leerling ziet alle dictee's waaruit gekozen kan worden.
Met het instellen van het groepsfilter kunnen alleen de lesjes voor bijvoorbeeld
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groep 6 getoond worden (dat is het geval in bovenstaand voorbeeld!).
In het voorbeeld moet de leerling dus weten welk dictee gekozen moet worden.
De leerling moet ook weten dat de dictee's uitgeklapt kunnen worden door op een
plusje te klikken.

De oefensessie kan beginnen!

Nadat alle woorden zijn geweest (eventueel meerdere malen), ziet de leerling zijn of
haar resultaten zoals die in het logbestand worden opgeslagen:
 

Deze beurt werd echter onderbroken: misschien per ongeluk het verkeerde lesje
gekozen?
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4.1 Oefenen

De zin of alleen het woord (zie zinsverband) wordt op het scherm getypt. Op de plaats
van het woord komt [....] te staan en het woord is te horen.

 

Wat kan de leerling hier doen?
 Op 'Terug' klikken als het dictee onderbroken moet worden;

 Vindt de leerling de typegeluiden vervelend, dan kunnen deze uitgezet worden;
tegelijk worden de zogenaamde 'positieve geluiden' vervangen door een piepje;
Tip: neem zelf wafbestanden op met een positieve reactie en zet die in de map waar
zich WinSpelling.exe bevindt; leerlingen vinden het prachtig hun eigen juf of meester
te horen!

Wil de leerling het woord nogmaals horen, dan klikt hij/zij op 'Opnieuw';
De leerling met ernstige spellingproblemen kan hulp vragen door op 'Help' te
klikken.

Het woord dat een leerling, moet foutloos worden ingetikt.
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Na het intikken drukt de leerling op de Entertoets of klikt op de groene vink.
Na 2x fout wordt het woord getoond zodat het nagetikt kan worden.
De gemaakte fouten worden in het logbestand vastgelegd (handig voor een
eventuele foutenanalyse).
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