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Hoe kan ik… 

… vermijden dat mijn leerlingen in Woordkasteel de foute woordenlijsten of niet de 

juiste spelletjes spelen? 

… differentiëren in niveau zonder dat ik tegen elke leerling afzonderlijk moet zeggen 

wat hij/zij mag spelen. 

Stap 1:  

Open de leraarskamer van woordkasteel

‘wkasteel’. Indien nodig vraag je je ict

Stap 2: 

We maken een nieuw oefenpakket aan.
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Klik op 

‘Oefenpakketten’. 

Klik op ‘Nieuw 

oefenpakket 

samenstellen’. 
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Kies het niveau (= groepen, dus bv. groep 3 = 1ste lj.) 

Kies de juiste woordenlijst. Als je twijfelt of het de juiste woordenlijst is, klik dan op de 

knop ‘Zien’. 

Kies de activiteit (= spel). 

Bij ‘intro’ kan je kiezen of je eerst een filmpje laat zien over de spellingsmoeilijkheid.  

Stel vervolgens de oefentijd in, hoeveel fouten ze max. mogen maken om naar een 

volgende oefening te mogen en hoeveel keer ze de oefening moeten herhalen indien 

ze het max. aan fouten maakten. 

Klik op de knop ‘Toevoegen’. 

De oefening is nu opgenomen in het oefenpakket. 

Herhaal stap 2 en voeg zoveel oefeningen in als nodig. 
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Stap 3: 

We slaan het oefenpakket op. 

 

Sla het oefenpakket op. Geef een duidelijke bestandsnaam in: bv. “werklijst 1ste lj. na 

thema 3”. 

Stap 4: 

We koppelen het oefenpakket aan de juiste leerlingen.  

Open hiervoor opnieuw de leraarskamer en klik weer op ‘oefenpakketten’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik het juiste oefenpakket aan. Vervolgens kan je nu kiezen of je alle leerlingen van 

de klas het oefenpakket laat maken of je voor de zwakkere of sterkere leerlingen 

een ander oefenpakket klaar maakt. 

 

Klik vervolgens op 

‘Oefenpakket aan 

leerlingen 

koppelen’. 
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Stap 6: 

De leerlingen gaan aan het werk. 

 

  
 

Stap 7: 

Evalueer. 

 

Open hiervoor opnieuw de leraarskamer. 

 

Laat je leerlingen 

klikken op: ‘Uit 

werklijst kiezen’. 

Klik op ‘Resultaten 

bekijken’. 


