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Muiswerk, Leestekens op Maat
Vak Nederlandse taal Doelgroep po groep 7 en 8 en vo leer

jaar 1 en 2 Prijs € 255 excl. btw, per stuk en inclusief vijf 

licenties; aanvullende licenties: € 22,50 excl. btw 

Systeemeisen Pentium 300 MHz of sneller, 64 Mb RAM intern 

geheugen, Windows 98/ME/2000/ XP/Vista, SVGA beeldscherm

resolutie 800 x 600, geluidskaart, boxen of koptelefoon 

uitgever Muiswerk Educatief Postadres J.A. van Seumeren

laan 57, 1422 XS  UITHOORN, telefoon (0297) 361664, 

email: info@muiswerk.nl, internet: www.muiswerk.nl 

Besproken door Mandy de Bruijn

Interpunctie is een belangrijk aspect van de nederlandse 

taal. Het is van groot belang dat kinderen dit goed onder  

de knie krijgen. Deze vaardigheden zijn voorwaarden voor 

functioneel schrijven. Hoe beter zij deze vaardigheden 

be heersen, hoe meer tijd en aandacht ze kunnen besteden 

aan de inhoud en het formuleren van een tekst.

Interpunctie is echter erg moeilijk. Vaak kunnen alleen zeer 

goede leerlingen een tekst schrijven waarin hoofdletters, 

punten, komma’s etc. op de juiste plaats staan. 

alle extra ondersteuning om zich deze vaardigheden eigen 

te maken, zoals het programma ‘Leestekens op maat’ van 

muiswerk is dan ook een welkome aanvulling op de taalles.

Alle leestekens
Het computerprogramma besteedt aandacht aan vrijwel alle 

lees en spellingtekens die we in het Nederlands kennen en 

gebruiken. Het laat leerlingen oefenen in het juist plaatsen van 

de leestekens en hoofdletters.

‘Leestekens op maat’ behandelt de leestekens die op de 

basisschool aangeleerd horen te worden (kerndoel 11, po). 

Voorafgaand aan de behandeling van de leestekens is echter 

een rubriek toegevoegd die zich richt op het ontwikkelen van 

intuïtie en inzicht in het afbakenen van zinnen. Naast de 

leestekens worden ook hoofdletters en spellingtekens geoe

fend. 

InstAllAtIe
De software wordt aangeleverd op een cdrom met een duide

lijke handleiding en een extra schrijven, waarin precies staat 

hoe je de software moet installeren.

De leerkracht moet daarna nog enig voorwerk verrichten: 

namen invullen en oefeningen toewijzen.

OpbOuw vAn het prOgrAmmA
Kenmerkend voor alle Muiswerksoftware is de diagnostische 

toets, waar elk programma mee start. De toets kent vragen uit 

alle rubrieken. 

‘Leestekens op maat’ bevat veel productieve oefeningen. De 

leerlingen moeten dus zelf de leestekens in teksten of zinnen 

plaatsen.

Na de diagnostische toets, verschijnt een nieuw kopje: ‘Jouw 

oefeningen’. Nu start de leerling met de op maat gemaakte 

oefeningen.

  

De leerling kiest een oefening uit het rijtje en start als eerste 

met een uitleg. Deze uitleg is zowel visueel als auditief. Handig 

voor kinderen met dyslexie.

 

Na de uitleg start de oefening. Er staat duidelijk wat het kind 

moet doen. Ook kun je een tip opvragen door op een uitroepte

ken te drukken of gebruik te maken van het woordenboek.

Na het invullen van de vraag krijgt de leerling meteen te zien 

en te horen of het de vraag goed heeft gemaakt. Is het fout, 

dan verschijnt er een tip in beeld en kleurt de indicator (rechts

boven) rood. Is het goed, dan krijgt de leerling een aardige 

opmerking en kleurt de indicator groen.

Na afsluiting van de oefening krijgt de leerling opnieuw feed

back in procenten te zien en te horen. Als de score laag is, 

wordt geadviseerd de oefening nog eens te maken. Deze 

oefening bestaat niet uit dezelfde vragen, want het programma 

probeert een zo groot mogelijke diversiteit aan vragen te 

genereren. Is de score goed, dan volgt er uiteraard een andere 

oefening.
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Alle scores worden opgeslagen en zijn altijd op te roepen door op 

de knop ‘Resultaten’ te drukken. Ook leerkrachten kunnen deze 

scores bekijken en afdrukken. Er is zelfs een mogelijkheid om 

per onderdeel te diagnosticeren wat er fout en goed is gegaan.

De lesstof van ‘Leestekens op maat’ bestaat uit 11 onderwerpen.

• Zinnen afbakenen

• Afsluittekens

• Komma

• Dubbele punt

• Aanhalingstekens

• Hoofdletters

• Trema

• Apostrof

• Accenttekens

• Koppelteken

• Afbreekstreepje

Bij deze onderwerpen is rekening gehouden met een opbouw in 

moeilijkheidsgraad. 

COnClusIe
Maatwerk ‘Leestekens op maat’ is net als veel 

Muiswerkprogramma’s zeer bruikbaar. Toch een kleine kant

tekening. De ervaring leert namelijk dat het in mijn groep 8 als 

vrij pittig wordt ervaren. Mijn gevoel zegt ook dat het meer een 

programma voor het vo is. Goede leerlingen uit groep 8 kunnen 

dit programma redelijk doorlopen. De wat zwakkere leerlingen 

hebben hier echt zichtbaar meer moeite mee. En deze kinderen 

hebben de leerkracht nodig die extra hulp en ondersteuning 

biedt. Zeker als een bepaalde oefening na drie keer nog niet 

beheerst wordt. De motivatie zakt bij deze kinderen dan rede

lijk ver weg. 

Voor groep 7 vind ik de software nog te moeilijk om zelfstandig 

te doorlopen.

Het is een programma om kinderen de leestekens aan te leren 

of te laten oefenen én een mooie ondersteuning of herhaling 

van lesstof uit de taalmethode.

Ook kun je het goed inzetten voor remediëring.

Kortom, de mate van zelfstandigheid van de leerlingen, de 

diagnostische toetsen en de willekeur aan oefeningen vormen 

een uitstekende manier om een leerling extra ondersteuning, 

verdieping of oefening te bieden bij deze lastige onderdelen 

binnen het taalonderwijs.

reACtIe uItgever
Spelling, werkwoordspelling, woordkennis, rijmwoorden, gram

matica, begrijpend lezen... inmiddels dekken de 

Muiswerkprogramma’s voor het basisonderwijs al behoorlijk 

wat taalaspecten af. En het blijft maar doorgaan: nu kunnen we 

ook interpunctie aan de opsomming toevoegen. Wat Mandy de 

Bruijn goed heeft gezien, is dat de inhoud van de oefeningen 

en de toetsen steeds wisselt. Ze hebben een ‘levend’ karakter, 

dat wil zeggen: ze behandelen wel telkens dezelfde lesstof, 

maar met wisselende woorden en zinnen. In totaal bevat 

‘Leestekens op maat’ ruim 2000 interactieve opgaven met 

duidelijke en gesproken uitleg. De rubrieken zijn ingedeeld op 

basis van de door de inspectie genoemde leerinhouden. Naast 

de leestekens worden ook hoofdletters en spellingtekens 

behandeld. Op www.muiswerk.nl/leestekensopmaat kun je een 

gratis informatiepakket aanvragen.

Linette Eveleens

Muiswerk Educatief

uitspraken van kinderen uitgroep 8

•  ‘Yes, ik snap nu eindelijk wanneer je een hoofdletter moet schrijven.’

•  ‘Soms duurt de uitleg wel lang hoor, dan snap ik het al lang en komen 

ze weer met een voorbeeld. Gelukkig kan ik op ‘Verder’ drukken.’ 

•  ‘Ik vind het fijn dat ik niet alles hoef te vragen. Het programma legt 

alles zelf uit.’ 

•  ‘Soms zijn de oefeningen wel saai hoor. Steeds maar weer een 

streepje zetten. Dat heb ik wel een keer gezien. Ook mis ik de plaatjes 

bij die oefeningen.’

•  ‘Nou, ik vind het best wel moeilijk!’

•  ‘Ik baal ervan, ik snap het steeds niet en dan moet ik de oefening 

weer overnieuw maken.’

• ‘Ik vind dit veel leuker dan oefenen op papier.’
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