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Adres

Bereikbaar
Maandag, donderdag, vrijdag:
Dinsdag:
Woensdag:

OWG-Bureau BV.
Postbus 1206
6040 KE ROERMOND (NL)
Fax :
Servicedesk :

+31 (0) 475 - 333 866
+31 (0) 475 - 355 850

E-mail: helpdesk@bureau.owg.nl
E-mail: bureau@owg.nl
Bezoek ook www.owg.nl
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Inleiding
Dit programma biedt u een aantal oefeningen op het gebied van het aanvankelijk lezen:
• Letterherkenning (groepen 2 en 3) - lettertrein.
• Woordherkenning (groepen 2 en 3) - woordtrein.
• Structuurrijtjes (groep 3) - rijtjestrein.
Op getekende treintjes staan de oefeningen die u als leerkracht heeft samengesteld. U kunt
vele series met oefeningen maken. Deze oefeningen worden bewaard en u hoeft ze dus niet
voor elk kind opnieuw te bepalen. Ze kunnen op elk gewenst moment weer worden
gewijzigd. Van elke leerling worden de resultaten bijgehouden. De resultaten zijn per kind af
te drukken.
Remediërend kan het programma zin hebben voor kinderen die:
• moeite hebben met het herkennen van de lettersymbolen;
• een extra oefening nodig hebben in het lezen van analogierijtjes;
• moeite hebben met de visuele synthese van woorden;
• woorden en/of letters omkeren.
De onderdelen lettertrein en woordtrein (hetzelfde woord) kunnen in groep 2 aan de orde
komen, voor de betere leerlingen.
De rest van het programma is geschikt voor groep 3.
Doelstelling
• het oefenen van de visuele waarneming;
• het oefenen van de visuele discriminatie (letter- en woordherkenning);
• het uitspreken van woorden in wisselrijtjes;
• het synthetiseren van mkm, mmkm en mkmm woorden.
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1. Het leerlingenprogramma
Starten
Klik op het icoon De Leestrein Leerling.
Klik in het introductiescherm op de knop Starten.
Namenscherm.
In het nu volgende scherm kan de leerling zijn/haar groep aanklikken en daarna zijn/ haar
naam.
Daarna kan er op de groene knop Verder worden geklikt om naar het hoofdmenu te gaan.

Als je dit plaatje ziet dan kun je vrij werken.
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De Lettertrein

De lettertrein oefent het herkennen van letters. Op het scherm staan tien letters in wolkjes.
Onder in beeld staat een trein met drie lege wagons met daaronder de aan te wijzen letter.
De leerling moet deze letter drie keer op verschillende plaatsen boven in beeld met de muis
aanklikken. Bij een verkeerd antwoord wordt de wolk grijs gekleurd!
Er is keuze uit 30 verschillende letters/lettercombinaties.
Bij het aanklikken worden de letters uitgesproken.
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De Woordtrein 1

Zoek hetzelfde woord
Op het scherm verschijnen 5 wolken met woorden.
Onder in beeld staat een trein met een lege wagon met daaronder het aan te wijzen woord.
Het te zoeken woord wordt uitgesproken. De leerling moet dit woord met de muis aanklikken.
Bij een foute keus wordt de wolk grijs. Er kan worden geoefend met globaalwoorden van
VEILIG LEREN LEZEN maar ook met andere (eenvoudige) woorden. Bij de globaalwoorden
is er keuze uit 24 woorden, bij de andere woorden nog veel meer.

Een uitgave van het OWG-Bureau BV.
6

De Leestrein

De Woordtrein 2

Zoek een woord met een bepaalde lettercombinatie.
Er zijn hier 3 mogelijke oefenvormen:
• zoek woorden met vooraan.
• zoek woorden met middenin.
• zoek woorden met achteraan.
In deze drie gevallen verschijnen op het scherm zes wolken met woorden. Onder in beeld
een trein met twee lege wagons, met daaronder de letter die in het woord moet voorkomen,
gezet in een woordschema, zodat duidelijk is waar de gevraagde letter in het woord moet
voorkomen. De opdracht wordt ook auditief ondersteund. De leerling moet met de muis de
twee woorden die aan de gestelde voorwaarde voldoen aanklikken. Een foute keus maakt de
betreffende wolk grijs.
Bij alle drie de mogelijkheden is er een keus uit meer dan 24 oefeningen.
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De Rijtjestrein

Er zijn 6 oefenvormen:
1. achter - wisselend
2. midden - wisselend
3. voor - wisselend
4. midden - vast
5. voor- vast(mmkm-woorden)
6. achter- vast(mkmm-woorden)
Elke oefening wordt op drie manieren gepresenteerd:
• Rijtjestrein 1: De letters van het woord komen in drie verschillende wolken te staan;
• Rijtjestrein 2: Het hele woord komt in een grote wolk te staan;
• Rijtjestrein 3: De letters komen, na een druk op een knop, om de beurt een voor een in
drie verschillende wolken te staan. Wanneer de volgende letter verschijnt, gaat de
voorgaande weg.
Nadat een woord op een van de drie manieren is gepresenteerd, moet het woord in de
onderste trein worden aangewezen. Word het goede woord aangeklikt, dan wordt het
uitgesproken.
Nadat alle vijf woorden in de trein zijn aangeklikt, rijdt de trein weg en worden de woorden
midden op het scherm onder elkaar gezet. De rij met woorden wordt dan nogmaals
uitgesproken, waarbij het uitgesproken woord even rood oplicht.
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2. Het lerarendeel
Om in het lerarendeel te komen, typ in het namenscherm de toetscombinatie Ctrl – L.

Resultatenoverzicht
In het resultatenscherm krijgt u een overzicht van de resultaten van de groepen die met het
programma hebben gewerkt.
U kunt een keuze maken uit de verschillende groepen in het lijstje naast de tekst Resultaten
van. De resultaten kunnen worden gesorteerd door op een van de kolomkoppen te klikken.

Wanneer er een of meerdere regels zijn geselecteerd, kunt u de geselecteerde regels wissen
door op de rode knop Wissen te klikken of afdrukken door op de groene knop Afdruk te
klikken.
U kunt ook alle regels afdrukken door niets te selecteren en op de groene knop Afdruk te
klikken.
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Door een van de resultaatregels te dubbelklikken krijgt u een overzicht van de gemaakte
fouten.
Van alle onderdelen worden zowel de goede als de foute antwoorden weergegeven!
Door het keuzerondje Foute antwoorden te klikken staan alleen de opdrachten waarin
fouten zijn gemaakt in de lijst.

Dit overzicht kan worden afgedrukt op papier door op de knop Afdruk te klikken.
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Planning
U kunt voor een of meerdere leerlingen tegelijk een planning maken voor een taak die
uitgevoerd moet worden. Een leerling voor wie een taak gepland staat, kan niet zelf een
keuze maken, maar kan allen de geplande taak maken.
Elke opdracht die volbracht is, verdwijnt uit de takenlijst van de leerling. Een leerling kan zo
de takenlijst over meerdere beurten afwerken.

Om een planning te maken gaat u als volgt te werk:
• Klik in de lijst met groepen op de juiste groepsnaam.
• Selecteer in de lijst met leerlingen een of meer leerlingen voor wie de planning moet
gelden. (dmv de combinatie shift + klik of ctrl +klik, kunt u meerdere leerlingen
selecteren)
• Selecteer in de lijst met nummers van taken de taak die door de geselecteerde
leerling(en) moet(en) worden gemaakt. U ziet de inhoud van de geselecteerde taak
afgebeeld.
• Klik op de knop Opslaan om de planning te bewaren.
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Taken

In dit scherm kunt u zelf taken samenstellen, wijzigen en wissen.
Een taak kan bestaan uit een of meerdere oefeningen. De oefeningen staan in de lijst in het
vak Oefeningen. Per regel ziet u de soort oefening en de verschillende opdrachten in die
oefening.
Elke oefening bestaat uit een of meer opdrachten. Wanneer u een van de regels in de lijst
met oefeningen heeft aangeklikt, krijgt u een overzicht van de opdrachten in het vak
Opdrachten.
U kunt daar de soort oefening kiezen, de oefenvorm en de verschillende woorden of letters.
Een taak wissen:
Selecteer het nummer van de taak die u wilt wissen in de lijst met nummers van taken
Klik op de knop Wissen en bevestig daarna het verwijderen van deze taak.
Een taak toevoegen
Klik op de knop Nieuw onder de lijst met nummers van taken. Er wordt een nieuw nummer
toegevoegd. Maak daarna nieuwe opdrachten.
Een oefening wijzigen
Klik in de lijst met oefeningen op de regel met de oefening die u wilt wijzigen. U ziet de
inhoud van de oefening in het vak met opdrachten onderaan het scherm.
Kies een andere werkvorm (trein), een andere soort of andere woorden of letters.
Klik op de knop OK om de gewijzigde oefening op te nemen in de lijst met oefeningen.
Een nieuwe oefening maken
Klik naast de lijst met oefeningen op de knop Nieuw.
U kunt nu de werkvorm (trein), de soort oefening en daarna de woorden of letters.
Klik op de knop OK om de oefening toe te voegen aan de lijst met oefeningen.
Een oefening wissen
Klik in de lijst met oefeningen op de te wissen oefening.
Klik op de knop Wissen en bevestig de verwijdering.
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De volgorde van de oefeningen aanpassen
Klik in de lijst met oefeningen op de regel van de oefening die moet worden verplaatst.
Klik op de knop Omhoog om de oefening een plaats hoger in de lijst te zetten of op de
knop Omlaag om de oefening een plaats lager in de lijst te zetten.
Opdrachten
U kunt zelfs de opdrachten aanpassen. Doordat de woorden en letters moeten worden
uitgesproken, bent u wel gebonden aan de lijst met ingesproken woorden. Dit zijn er ruim
750!
Daar waar u zelf alternatieven kunt intypen, zijn de invulvakken wit en waar alleen een woord
uit de lijst met ingesproken woorden mag komen staan, zijn de invulvakken roze van kleur.
Om zo’n vak in te vullen maakt u het vak eerst actief door erin te klikken en daarna in de lijst
met woorden een woord aan te klikken.
Om u te helpen met het zoeken naar woorden is het mogelijk een selectie te maken uit de
lange lijst. Dit doet u tussen de lijst met woorden en de invulvakjes met woorden.
• Vul in het invulvakje naast de knop Zoek! een of meerdere letters in.
• Klik op een van de keuzerondjes Vooraan, Middenin of Achteraan om aan te geven waar
de selectie plaats moet vinden.
• Klik op de knop Zoek! om de selectie te maken.
• U krijgt de hele lijst weer terug door het invulvakje leeg te maken, het keuzerondje op
Vooraan te zetten en op de knop Zoek! te klikken.
• U kunt max. 6 letters per woord invullen.

Afhankelijk van de werkvorm (trein) dient u vijf of zes woorden of letters te kiezen of te typen.
Let u erop dat de oefeningen wel kloppend zijn en dat er bij de “foute” woorden geen
woorden of letters zijn die wél goed zijn!!
U kunt een opdracht wijzigen door deze aan te klikken in de lijst met opdrachten en daarna in
het onderste gedeelte woorden of letters te veranderen.
Klik op de knop OK om de wijziging op te nemen in de lijst met opdrachten.
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U kunt een nieuwe opdracht toevoegen door direct (d.w.z. zonder eerst een opdracht in de
lijst aan te klikken) woorden of letters te kiezen of te typen. Zijn alle vakjes ingevuld, dan kunt
u door op de knop OK te klikken de opdracht toevoegen aan de lijst. De lijst wordt meteen
opgeslagen!
3. OWG Central Unit, een centrale database
Een van de onderdelen van de OWG software is de centrale opslag van gegevens. De OWG
Central Unit - intern al afgekort tot “ookuu” (OCU) - is een volgende stap om het gebruik van
software te vereenvoudigen. Op het moment worden nog alle namen van leerlingen en
groepen per programma afzonderlijk ingevoerd. Elke programmeur doet dat op zijn eigen
wijze. Dat is ook zo met de presentatie van de resultaten. Het grote nadeel hiervan is dat bij
het gebruik van veel verschillende OWG programma’s telkens de namen opnieuw moeten
worden ingevoerd. Bij enkele programma’s bestaat al de mogelijkheid om leerlingnamen te
importeren uit een centrale leerlingadministratieprogramma.
De OCU is een databasefaciliteit die in de toekomst met alle nieuwe programma’s
meegeleverd gaat worden en is ontstaan door de vraag uit het veld om leerlingennamen en
resultaten op een eenvoudige manier toegankelijk te maken. Als OWG kennen we als geen
ander dit probleem door het grote aanbod aan educatieve software. In deze
programmamodule worden één keer alle leerlingennamen ingevoerd. Dit kan door intypen of
door het importeren vanuit een centraal leerlingadministratieprogramma. Is deze database
eenmaal gevuld met leerlinggegevens, dan zullen alle nieuwe programma’s hiervan
automatisch gebruik maken. De resultaten die leerlingen behalen, worden ook in de meeste
programma’s in deze OCU overzichtelijk per programma bijgehouden. Zo ontstaat er per
leerling per programma een duidelijk overzicht van de resultaten van de leerling.
4. Systeemeisen
Intel-Pentium III-/500 MHz-Processor (of gelijkwaardige AMD-Processor) of hoger.
128 MB RAM of hoger.
Microsoft Windows XP, Windows Millennium, Windows 2000, Windows 98 SE met IE 5.5 of
hoger.
Creative Labs Sound Blaster 16 of gelijkwaardig.
5. Installatie
Zie handleiding op cd-rom.
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6. Opgenomen oefenstof
Lettertrein
a d a b n aa a e d a d
b a b b d d b a p p q
d d q a d b b p d a q
e a e o o e a ee e o p
f f f f t t t l s j j
g y h g n j g y j g p
h m n h n p h b d h j
i ie j i r l i ie ij i h
j g h j ij y j l j g p
k k k k l h h r t y s
l l l l i 1 1 d t f o
m n h m m h p v w m w
n n u h n u h n u h m
o o oo oe o a aa ou o u ui
p p q p b d p d q b b
r r r r n n h a u t w
s z r s z v w z s s l
t f t f d t d t l i j
u u u u v n n p h r d
v v u w w v u a v r n
w w m n w v v w m m v
ui ui iu eu ue ui uo ou ui iu uj
oe ou eo oe uo oe eo ou oi oe eo
ie ij ei ei ie ie ei je ie le ue
eu ui eu u eu ue eu ee uu ei en
ou on oo ou o uu ou n ou oo on
ei ie ij el ei ee e ei ij e1 ei
au an au aa uu au a au an ua na
ch cn cp cb hc ch ch h cc hh ch
ij ei ii jj ij ij i y ij lj if
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Woordtrein
boom boom boor doom boon poom
roos noos voos roos roo soor
vis wis vis siv ris uis
vuur voor ruuv vuun vuir vuur
mus nus mus sum mis mos
pim mip dim pir pim miep
kees koos seek kees kes kaas
miep pim niep mied mep miep
bel bel bal leb bek lel
en on ne em eh en
boek bek koeb beok boek bok
oom room moo oom aam oon
raam raam raan vaam maar room
bus sub pus dus bus buus
sam san sam saam mas sap
eet oet aat beet eet tee
aap pap dap jaap paa aap
pet qet pet tep peet det
wip wip vip wim wiq vis
kar dar rak kar kaar bar
tol tel tool lot tol tal
net neet nat ten met net
vaar vaar vaas raav var waar
weeg weg weeg woeg veeg geew
bal bel bal dal bar bak
maan naam maan naan maammeen
sok kos rok roek sok rook
dag gad daag dag drag bag
pop pop qoq poq poop dop
wit wet wif wit mit mif
zus zus zes sus zuus zuz
mees mes maas mies mees seem
poot pot poot top boot qoot
mat maat tam wat maf mat
boos bos doos boor boos koos
moet moet moe toen woet moef
mes mies sem wes des mes
muis muis mius mis mus mui
oog oog goo hoog loog aag
lees les laas lees loos iees
tien tien tin ten niet fien
biet biet bief diet piet dief
fles fels fles fies tles fesl
kers kers kres kes reks sker
stem mest stem sem stew sfem
klap klap plak klaq kalp lkap
wesp wesp weps swep wep wesq
park park prak krap pak qark
b.. bel boom roos web moob room
b.. weeg vuur boek rab boog sub
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d..
d..
h..
k..
k..

bad
rood
hout
rok
boek

bed doos pad boos dak
dop bas das pood poos
nat soeh hoes poes noot
kees doos bak kar miep
roos kaas koek bus riek

l..
l..
m..
m..
n..
n..
p..
p..
r..
r..
s..
s..
t..
v..
w..
z..
z..

tol laat jaap pijl iep lief
loop raam lip pap pool pil
muis raam naar boom waar muur
pim wil miep nat moe ruim
met net ben lam noot toon
zon hout pan nies mies nat
pop lap bas pet qoot miep
bel poot boot pan kaap dop
roos boos boor raam vaar maar
kier vis riek koor rook ook
vuur eet bos sam soep poes
zus sap rook reus pas sok
tak dak pet toon das noot
weeg vis miep siv wip vuur
vis duw veeg weeg ruw wip
soep zout niet sam zuur maas
zeef bos feez reus som zon

.aa. raam kar roos kees vaar boom
.aa. jas kaas reus tak noot haas
.a. raak bel kar pet sam mus
.a. pan rok jas bos zon byl
.e. pet kees kar net zit vis
.e. weeg bel mus miep weg pyp
.ee. bel miep kees pet weeg vaar
.ee. leef geit weg beek net lief
.ei. geit weg lief weeg reis wieg
.i. vis byl nies kar zit bus
.i. lief bel wip pim miep mus
.ie pim lief miep geit vis pyl
.ie. kees weeg huis reis nies riek
.o. pop roos tol kar moe rook
.o. net bos boek boom dop soep
.oe. boek tol soep seop boombeok
.oe. zout zoet rook hout moes roos
.oo. boom tol weeg roos raas bom
.oo. kees loop bog boog boek beet
.ou. boom zout boek zuot hout bos
.u. pet vis muis bus pim mus
.ui. mius huis geit miep muis mus
.uu. vuur zout bus muur riek muis
.ij. bel miep bijl vis riek pijl
..f lief zout fel pet zeef vis
..f biet boef vaar pet leef liep
..g boek weeg boom bus boog roos
..g weg bus giew wieg sam boom
..k vaar kaas boek kees pim tak
..k tol riek kar vaar koek kam
..l lief bel lot mooi tol raam
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..l
..m
..m
..n
..n
..p
..p
..p
..r
..r
..s
..s
..s
..s
..t
..t
..t

loot boek byl weeg lak kaal
moob boon miep boom pan pim
zeef raam weg maar sam muur
neus riem boom zon pan net
nies man boom boop been nam
bijl miep pim nies wip pet
loop pool bos aap paar tol
pas dop baq pan tak pyp
raam vuur net kar mus rak
vaar boom rook nies muur riek
zit vis siv mus sam pim
kees seek miep bel sam bus
boor bok bos jar jas jak
kaaz huis soep raak bijl kaas
eet tak mus pet pim tep
boek zit tik boom bus hout
zout pan soep toon noot tak
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Rijtjestrein
bak bas bad bal bar
bel bes bek bed ben
boek boef boer boel boeg
boom boos boot boor boog
dak das dan dal dar
door dook doop doos doof
gaat gaas gaar gaan gaap
kar kam kap kat kas
kees keer keek keel keet
miep mies mier mien miet
pan pap pak pas pad
pim pit pin pil pik
raam raak raas raaf raap
riek riep riem riet rien
tak tam tas tal tap
bak bek boek buik beek
bal bel boel buil bol
bar beer boor boer buur
bas bos baas bes boos
dak deuk dek duik dok
gaat goot geit gat guit
haas heus hees huis hes
kees kaas kous kies kus
mus mes mies mos mees
met moet meet mat mot
pel pyl pal paal poel
pan peen pen poen puin
pijp pop pap piep pip
pet pit put piet pot
rook riek rijk rek raak
rus reus reis ras roes
riet rat roet ruit rot
vuur vier veer voor vaar
wig wieg weg weeg woog
zit zoet ziet zout zat
haan maan gaan baan laan
kaas haas baas raas gaas
zak pak bak mak dak
pan jan man kan dan
weeg leeg veeg deeg zeeg
ren pen ben ken wen
kin pin zin min vin
wip kip lip tip jip
zit wit pit dit fit
boek doek hoek zoek koek
boom zoom room loom toom
door voor boor hoor koor
doos boos roos poos loos
boot poot noot loot goot
zon kon ton bon non
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jos bos vos los mos
muis huis luis buis ruis
vuur muur buur duur zuur
bus mus kus dus zus
pijl vijl bijl mijl nijl
raar raam naam baas kaas
paal haas vaar haak kaal
tak jas pan pak bas
mat sam zak kat dak
leeg weeg veel beer kees
been veeg week mees lees
pen bel net ren met
bes weg bek nek mes
geit reis zeil feit zeis
reus beuk neus leuk deur
riek vier kies riep ziet
zit wip pil wit kip
boek poes hoek soep zoef
boom room roos loop doos
boot rook poot boos noot
zout hout koud bout kous
tol zon vol rok ton
bom wol kop bon bos
huis ruik luis ruim muis
huil buik duim buis kuil
duur guur muur vuur buur
mus put bus mug buk
bijl pijl lijf dijk pijp
kijk vijl bijt rijk hijs
blik blaas blok bluf bloes
brug braam brief brok bril
droog draag drop draf drup
glas glim gleuf gluur glom
gras grijs griep grot groot
klas klos klok klein klap
kras kruis krijt krot kruik
plas plaag pluis plus ploeg
pret praat priem prijs pruik
slak slik slok slaan sloep
snoek snik snuit snoep snaak
spin spuit spar spijt spek
staf stok staan stik stuif
vlees vlag vlug vlot vloer
vraag vrees vroeg vrat vrek
melk
hals
lamp
bang
bank
durf
werk

welk wolk kolk kelk
mals wals pils puls
lomp kamp ramp damp
lang long hang ring
rank ronk bink zink
korf larf turf werf
merk berk kerk kurk
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warm worm ferm berm harm
baars laars kers kaars fors
list last lust lijst best
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