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Oefenen.nl bij groepsbezoek in de Bibliotheek 
De Liedjeskast  
 
 
Informatie over het programma De Liedjeskast van Oefenen.nl, om te gebruiken bij groepsbezoeken 
zoals beschreven in Maak werk van Oefenen.nl : handleiding voor de Bibliotheek bij groepsbezoek 
van ProBiblio.  

 
De Liedjeskast 
De Liedjeskast is een vrolijk taalprogramma met 
liedjes van vijftien topartiesten. 
Met De Liedjeskast op Oefenen.nl leer je om 
taalregels makkelijker te onthouden en dat helpt om 
beter Nederlands te schrijven. 

Het is een programma van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl en Reinders en Suilen BV. 
Meer in de flyer op oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers.  
 
Voorbereiden 

• Op Oefenen.nl staat een Materialenoverzicht. Dit biedt meer informatie per programma op 
Oefenen.nl. Klik op ‘Over ons’, vervolgens op ‘Begeleiders’ en ‘Meer over programma’s’. 

• In het Volgsysteem van Oefenen.nl staat bij ‘Extra materiaal’ bij elk programma een handleiding.  

• In het Volgsysteem kun je ook deelnemers aanmaken, een leerroute voor hen klaarzetten en hun 
resultaten volgen. Klik voor instructie op een van de ‘Instructievideo’s’ of op ‘Handleiding 
volgsysteem’. 

• Inlogcodes voor de Beheeromgeving van Oefenen.nl zijn verkrijgbaar via Karin Ottenhoff van de 

KB, e-mail basisvaardigheden@kb.nl of telefoon 06 21 98 40 84. 

• Meer weten over taal leren? Raadpleeg iemand van het ROC of een andere taalaanbieder over 
taal leren en laagopgeleiden. 

• Hierna volgt hoe je het programma kunt laten zien in de groep. Ook is er een wegwijzer met alle 
materialen die je erbij kunt gebruiken en de plekken waar ze zijn te vinden.  

 
In de bijlagen vind je algemene tips voor het begeleiden van deelnemers op Oefenen.nl. 

 
 
 
De Liedjeskast laten zien in de groep  
 
Introductie 

• Laat de promo van De Liedjeskast zien: log in op www.oefenen.nl, klik op ‘Programma’s’ en zoek 
De Liedjeskast, klik op ‘Promo’. Klik op het kruisje om de promo af te sluiten. 

• Inventariseer met elkaar vragen bij De Liedjeskast, bijvoorbeeld: 
1. Hoe schrijf je man en maan? 
2. Hoe schrijf je mannen en manen? 
3. Schrijf je fiets met een f of een v? 
4. Schrijf je zee met een s of een z? 
5. Hoe schrijf je kaas en kazen? 
6. Schrijf je hond met een d of een t? 
7. Wat is een werkwoord? 
8. Schrijf je ‘hij rijdt’ met een d of dt? 
9. Schrijf je werkte of werkde? 

http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/Oefenen.nl_handleiding_groepsbezoek.pdf
https://oefenen.nl/over_ons/projecten/Flyers
mailto:basisvaardigheden@kb.nl
http://www.oefenen.nl/
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10. Hoe zit dat ook alweer met ’t fokschaap? 
11. Wanneer schrijf je hebt en heeft? 
12. Schrijf je geboord met een d of een t? 
13. Hoe schrijf je foto’s?  
14. Schrijf je gouden met een e of en? 

 
 

 
 
 
Het programma 

• Klik op ‘Start’ en laat de inhoudsopgave zien.  

• Laat naar aanleiding van de vragen bij de introductie een hoofdstuk kiezen (de nummers voor de 
vragen hierboven geven de hoofdstukken aan) en klik op dat hoofdstuk. 

• Klik op ‘Oefenen’ (makkelijker) of ‘Extra Oefenen’ (iets moeilijker).  

• Laat oefening 1 met de kastanimatie zien en eventueel nog een of twee oefeningen. Klik op de 
menuknop om terug te gaan.  

• Klik op het liedje om de meezingvideo te laten zien. Klik op de menuknop om terug te gaan.  
 

• Klik op de videoknop en laat zien dat daar de kastanimaties van alle hoofdstukken zijn te vinden. 
Laat een kastanimatie naar keuze zien. Klik op de menuknop om terug te gaan. 

• Klik op de papierknop en laat zien wat daar te vinden is: oefenbladen, hulp bij de oefenbladen, 
liedteksten en bladmuziek. Klik op de menuknop om terug te gaan. 

• Klik op de resultatenknop en laat zien dat je daar per hoofdstuk en per oefening je resultaten 
kunt zien en dat je direct naar een oefening kunt om hem te verbeteren. Klik linksonder op het 
Oefenen.nl-logo om terug te gaan naar de programma’s. 

 

• Klik bij De Liedjeskast nog eens op ‘Promo’ en vertel dat daar het promofilmpje is te vinden dat 
ze zojuist hebben gezien. Klik op het kruisje om de promo af te sluiten. 

• Klik op ‘Boek’ en laat zien dat er een ‘Steun- en onthoudboekje’ is, dat je kunt bestellen via 
Oefenen.nl of – indien aanwezig – lenen bij de Bibliotheek. Sluit het tabblad om terug te gaan. 

• Klik op ‘Demo’ en vertel dat je daar (ook zonder in te loggen) een hoofdstuk kunt proberen. Klik 
linksonder op het Oefenen.nl-logo om terug te gaan. 
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Individueel aan de slag 

• Geef de deelnemers een inlogcode en laat hen zelf rondkijken in het programma. 
 

De app Samen Leren 

• Laat de app Samen Leren zien op je smartphone of tablet en vertel dat die een leuke introductie 
op het programma is, maar ook leuk is om samen te spelen ter afwisseling van het programma. 

• Laat eventueel de deelnemers op hun eigen smartphone of tablet de app installeren en in 
groepjes van twee tot vier personen De Liedjeskast spelen. Ze kunnen dezelfde inlogcode 
gebruiken als voor Oefenen.nl. 

 
 
 

Wegwijzer bij De Liedjeskast 
 
In deze wegwijzer zijn alle materialen opgenomen die je kunt gebruiken bij de demonstratie van De 
Liedjeskast. Ook wordt uitgelegd waar en hoe ze zijn te vinden.  
 
Animaties van de kastjes 

• Ga naar www.oefenen.nl  

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’.  

• Zoek ‘De Liedjeskast’ en klik op ‘Start’.  

• Klik op de knop ‘video’. 
 
App Samen Leren 

• De app Samen Leren is gratis te downloaden in de Apple Store en in de Google Play Store. 
 
De Liedjeskast 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘De Liedjeskast’ en klik op ‘Start’. 

• Klik op een hoofdstuk. 

• Klik op ‘Oefenen’ (makkelijker) of ‘Extra 
oefenen’ (iets moeilijker). 

 
Handleiding 

• Ga naar www.oefenen.nl/volgsysteem. 

• Log in met je code. 

• Kies in het scrollmenu bij Programma’s 
'De Liedjeskast'. 

• Klik op ‘Handleiding’. 
 
Liedjeskast-cd 
Ga naar www.deliedjeskast.nl. 

• Klik op ‘winkel’. 

• Bestel de cd. 

• Of download de liedjes van iTunes of Spotify. 
 

http://www.oefenen.nl/
http://www.oefenen.nl/
http://www.oefenen.nl/volgsysteem
http://www.deliedjeskast.nl/
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Meezingvideo’s 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘De Liedjeskast’ en klik op ‘Start’. 

• Klik op een hoofdstuk. 

• Klik op het lied (het nummer verwijst naar het kastje/hoofdstuk): 
1 Syb van der Ploeg - Het klinkerlied 
2a Brigitte Kaandorp - Het klaplied 
2b Suzan Seegers - Het breeklied 
3 Bert Visscher - De f en de v 
4 Sjors van der Panne - De s en de z 
5 Bennie Jolink - De letter-verander-blues 
6 Frans Duijts - Het verlengtruc-lied * 
7 Anneke van Giersbergen met het Rosenberg Trio - De woordsoorten * 
8 Guus Meeuwis - De tegenwoordige tijd * 
9 Shirma Rouse - De verleden tijd 
10 Harrie Jekkers - ’t Fokschaap 
11 Karsu - Hebben en zijn 
12 Lange Frans - De voltooide tijd 
13 Manoushka Zeegelaar-Breeveld - Het meervoud * 
14 Ntjam Rosie - Het bijvoeglijk naamwoord 

 
* Deze meezingvideo’s staan ook op het YouTube-kanaal van Oefenen.nl: 
6 https://www.youtube.com/watch?v=LAvdS1THPHs 
7 https://www.youtube.com/watch?v=2KYKY2qxg5A 
8 https://www.youtube.com/watch?v=kVcyOlTbz50 
13 https://www.youtube.com/watch?v=Tz3W9ViUteU 

 
Oefenbladen 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘De Liedjeskast’ en klik op ‘Start’. 

• Klik op de knop ‘papier’. 

• Klik op de oefenbladen bij een kastje. 
 
Promo De Liedjeskast 

• Ga naar www.oefenen.nl  

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’.  

• Zoek ‘De Liedjeskast’ en klik op ‘Promo’. 
 
Steun- en onthoudboekje met cd  

• Het ‘Steun- en onthoudboekje’ met de 
kastjes op stevig papier en de liedjes op cd 
is te bestellen via 
https://www.deliedjeskast.nl – indien 
aanwezig – te leen bij de Bibliotheek. 

 

http://www.oefenen.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=LAvdS1THPHs
https://www.youtube.com/watch?v=2KYKY2qxg5A
https://www.youtube.com/watch?v=kVcyOlTbz50
https://www.youtube.com/watch?v=Tz3W9ViUteU
http://www.oefenen.nl/
http://www.oefenen.nl/
https://www.deliedjeskast.nl/
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Teksten en bladmuziek liedjes 

• Ga naar www.oefenen.nl. 

• Klik bovenaan op de knop ‘Programma’s’. 

• Zoek ‘De Liedjeskast’ en klik op ‘Start’. 

• Klik op de knop ‘papier’. 

• Klik een paar keer op de knop ‘volgende’. 

• Klik op ‘Teksten liedjes’ of ‘Bladmuziek liedjes’ en download de pdf. 
 
 
 

Bijlagen 
 

• Deelnemers stimuleren om zo veel mogelijk en doorlopend te oefenen met Oefenen.nl 

• Gestructureerd en niveauverhogend werken met taalmaterialen van Oefenen.nl 

• Werken aan taalvaardigheden met Oefenen.nl 

• Werken aan digivaardigheden met Oefenen.nl 
 

http://www.oefenen.nl/
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_deelnemers-stimuleren-te-werken-met-oefenen-nl.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_gestructureerd-en-niveauverhogend-werken-met-material.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_werken-aan-taalvaardigheden-met-oefenen-nl.pdf
http://www.bibliotheekenbasisvaardigheden.nl/dam/bestanden/algemeen/oefenen-nl_werken-aan-digivaardigheden-met-oefenen-nl.pdf

