
Sneller Nederlands leren door iedere 
dag kort met 5WPD te oefenen.

Hoe werkt 5WPD?
1. 5WPD (5 Woorden Per Dag) doet precies wat er vanzelf gebeurde toen je je eigen taal   
 leerde als kind. Eerst luisteren, dan (na)spreken, dan lezen en dan schrijven.

2. 5WPD zorgt voor voldoende herhaling. En dat is nodig. Zo heb je de woorden in je
 eigen taal ook geleerd en zo ging het ook bij het lezen en schrijven van de woorden
 in jouw taal. Als je een woord 1 x hoort, 1x leest of 1 x schrijft , of 2 x, zul je het zeker   
 niet onthouden. Maar dat merk je pas later.

3. Met 5WPD leer je de basistaal van het Nederlands. Als je een paar weken met 5WPD
 geoefend hebt, dan zie en hoor je om je heen de woorden die je hebt geleerd.
 Dan kun je die woorden ook gebruiken. Natuurlijk moet je de woorden gebruiken,
 want dan weet je zeker dat je die woorden kent.

4. Je moet 3 x per dag je oefening doen. Maar… dat vergeet je natuurlijk vaak.
 Dus je moet iets organiseren (een wekker op je telefoon?) om het niet
 te vergeten. Je weet het: als je een nieuwe taal leert,
 heb je discipline nodig.

5. Je weet nu hoe 5WPD werkt en wat je moet doen.
 Succes!

 

Als je een les 5WPD doet, 
dan volg je 7 stappen:

1. Je luistert naar de zin met de 5 nieuwe woorden. 
 Je ziet wat de woorden betekenen. Je onthoudt
	 de	uitspraak	en	de	tekenfilm.

2. Je luistert en je spreekt de woorden na.

3. Je doet dat nog een keer. Deze herhaling helpt bij
 het vasthouden in je hoofd.

4. Nu lees je de zin in je eigen taal; dat is jouw controle.

5. Je luistert weer naar de zin en je kijkt naar de
	 tekenfilm	en	je	spreekt	de	zin	na.	Dit	is	een
 herhaling van alle drie samen.

6. Je luistert naar de zin en je leest de zin. 
 Je luistert weer naar de zin, je leest de zin en je  
 spreekt de zin na als je de zin leest.

7. Je luistert naar de zin en nu schrijf je de zin.
 Je hoort de zin en je leest de zin en je controleert
 jouw geschreven zin.
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