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Kinderen zijn op een leuke, leerzame manier bezig met de
woorden van spelling met duidelijke regels die heel verhelderend
zijn. Je ziet dat de kinderen bewuster met spelling bezig zijn en
daardoor gaan de resultaten omhoog.
Corine Olde Heuvel, Leerkracht middenbouw

KlasseKist Super Spellen biedt effectieve instructies en zinvolle
oefeningen. Daarnaast biedt Super Spellen effectief materiaal en
maakt de verbinding met het toepassen in stelopdrachten.
Marcel Schmeier, Onderwijsadviseur en auteur

Het materiaal van Super Spellen is ontwikkeld voor en door de
praktijk. Er is goed over nagedacht en dat zie je terug in onze
positieve spellingopbrengsten.
Cindy Olthof, IB-er bovenbouw
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Met plezier presteren en aansluiten bij de belevingswereld van
kinderen zijn voor KlasseKist uitgangspunten bij de ontwikkeling
van onze Super Spellen-materialen. Super Spellen neemt

leerkrachten werk uit handen en motiveert kinderen het beste uit

zichzelf te halen. Door de afwisseling van instructie, verwerking en spel
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creëren we spellingonderwijs dat opbrengstgericht,
aantrekkelijk en uitvoerbaar is.

Met de methode KlasseKist
Super Spellen verhoogt u
efficiënt uw spellingonder wijs!

4. Wie/Wat/Waar
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Super Spellen:
Biedt een praktische, overzichtelijke
leerlijn met actuele jaarplanningen.
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Bevat een serie creatieve schrijfopdrachten
om kinderen te leren spellen door stellen.
Werkt volgens een vaste lesopzet met lesdoel, nieuwe woorden, dagelijks dictee en
een oefenopdracht.

6. Werkblokken

Met dit werkblok het hele jaar rond. Met
voor iedere dag een kant-en-klaar werkblad volgens IGDI. Ieder kind een werkblok.

7. Kwartetspel

Gaat spelenderwijs met de werkwoordspelling aan de slag vanaf groep 4! Vanaf
groep 6 wordt de werkwoordspelling
uitgebreid met Super Speuren.

Inclusief aanlegvel voor de controle.
Geschikt voor IB en RT.
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8. Magneetbord Spellingstraat

Een groot magneetbord van 90 x 120 cm
t.b.v. groep 3, voorzien van een fleurige
spellingstraat met magneetjes voor
gefaseerde invoering van de letters.

1. Handleiding

Het hart van de methode. Een gedetailleerde
handleiding per groep samengesteld,
inclusief kopieerbladen.

Een overzichtelijk boekje waarin alle spellingregels per groep gebundeld zijn. Aan het eind
van groep 8 behoor je het hele boekje te kennen.

5. Ei- au- plaat

Twee kunststof platen van 60 x 80 cm voorzien van vrolijke, eigentijdse illustraties. Ook
leverbaar als banier of poster. Formaat uitvoerbaar naar wens van de leerkracht.

Bestaat uit eenduidige spellingregels
ondersteund door duidelijke pictogrammen
die terugkomen in iedere klas. De regels zijn
kort en krachtig en slechts een nieuwe regel
per week!

2. Spellingspieker
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Katoenen grabbelzakjes gevuld met
kunststof kaartjes. De basis voor vele
verschillende woordspelletjes en
stelopdrachten. Afhankelijk van de groep
zijn er Treffende Titels of Tovertitels.
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3. Spellingsplaten

Een set kunststof platen bestaande uit een
grote plaat (spellingstraat) en 14 kleine
regelplaten, aan de achterzijde voorzien van
magneetstrips. Deze kunnen desgewenst ook
worden voorzien van klittenband.
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