
 

 

Flits een woord  

Gebruiksvriendelijkheid:  

Deze tool is te gebruiken bij het flitsen van letters. Het is een oefen trainer voor flitsen. 

Kinderen kunnen dit zowel thuis doen als in de , de klas. Het flitsen van letters kan natuurlijk 

uitgebreid worden naar meerdere vormen zoals tafels flitsen, getallen flitsen enz. enz.  Het is 

een tool waarbij je geen account hoeft aan te maken. Dit heeft als voordeel dat je meteen 

kan beginnen met het invoeren van de dingen die je wilt laten flitsen. Het nadeel hiervan is 

wel dat er niets wordt opgeslagen en je steeds alles op nieuw moet invoeren. Verder is het 

gemakkelijk te gebruiken. Bij het invoeren moet je er wel op letten dat je een komma tussen 

de letters , cijfers zet. Anders flits hij alles in een keer. De komma’s zorgen ervoor dat de 

woorden apart gezet worden. De site is volkomen gratis.  Het flitsen van iets kan altijd 

gebeuren in de minuten als er nog wat tijd over is.  

Gebruiksaanwijzing:  

Om te beginnen moet je naar deze link gaan. http://oefensite.rendierhof.nl/online/flitser/ 

Als je op de link hebt geklikt , krijg je deze beginpagina.  

 

Door op start te drukken kun je , je woorden in gaan voeren.  

In dit scherm vul je de 

woorden , letters of cijfers 

in. Ook is er de optie om 

de flitstijd te bepalen.  

http://oefensite.rendierhof.nl/online/flitser/


 

 

TIP: Om de letters , cijfers of woorden goed zichtbaar te maken is het slim om het beeld wat in te 

zoomen. De letters, cijfers of woorden worden namelijk vrij klein weergegeven op het scherm. Maar 

als je het inzoomt is het goed te doen.  

 

Als je op gebruik deze woorden klikt kom je op het volgende scherm terecht.  

 

Je drukt nu op flits een woord  en het eerste woord, letter  of cijfer verschijnt. Na het aantal seconde 

dat je hebt ingesteld kun je weer op flits een woord drukken om het volgende te zien.  

 

Op de laatste pagina staat dan aan de rechterkant weergegeven welke letters , cijfers of woorden je 

hebt gekregen.  Als je op het boekje met het pijltje klikt kom je weer terug op de eerste pagina.  

 

 

 

 

 



Lessuggesties:  

Groep 1-2:  

Cijfers: In het begin is het voor kleuters belangrijk dat ze het cijfer leren herkennen. Ze 

krijgen dan bijvoorbeeld de letter 2 te zien en moeten dan zeggen dat dit de twee is. Zo kun 

je dit later uitbreiden met tellen. Je laat op het bord 5 punten zien hoeveel zijn er dit.  

Vormen:  rondjes, vierkantjes ect. Deze zou je ook kunnen invoeren en de kinderen 

benoemen dan welk figuur ze hebben gezien.  

Groep 3-4:  

Letters / letterklanken:  In groep 3 gaan de kinderen echt leren lezen. Hiervoor is het 

belangrijk dat de kinderen de letters kunnen ontcijferen. Het is hiervoor belangrijk dat ze in 

het geheugen komen. Door de letters te flitsen zien de kinderen de letters en kunnen de 

kinderen oefenen met de letters die ze al eens gehad hebben.  

Getallen + sommen tot 10 en later 20:  In groep 2 leren de kinderen welke cijfers er zijn. 

Vanaf groep 3 komen hier de + en – sommetjes bij tot 10 en later tot 20. Deze zou je ook 

kunnen flitsen op het bord. Hiervan zou je een wedstrijdje kunnen maken. Je zet 2 kinderen 

achteraan in de klas en wie binnen de tijd het goede antwoord heeft gegeven mag een stap 

naar voren doen. Wie als eerste voorin in de klas is heeft gewonnen.  

Groep 5 t/m 8:  

Tafels: Het rekenen met de tafels is een vorm van automatiseren. Als je even een paar 

minuten over hebt is het goed om ze even kort te herhalen. Je kunt deze tafels invoeren en 

op het bord voorbij laten komen. De kinderen schrijven de antwoorden op en op het laatste 

controleer je het samen. Een andere vorm zou zijn om kinderen er een soort race van te 

laten maken. Je zet 2 kinderen achteraan in de klas. Het kind dat binnen de bepaalde tijd de 

tafel goed heeft mag een stap naar voren doen. het kind dat het eerst voor in de klas staat 

heft dan gewonnen.  

Begrippen:  Je hebt bij veel taalmethodes thema woorden en in de wereldoriëntatie vakken 

kom je ook vaak veel woorden tegen waarvan kinderen de betekenis moeten weten. Je zou 

in dit programma de begrippen of de  betekenissen kunnen invoeren en kinderen hiermee 

laten oefenen.  

Grote getallen:  Je zou in het programma een aantal grote getallen kunnen invoeren. Dit zijn 

in groep 5 natuurlijk kleinere getallen dan in groep 8. Kinderen vinden het vaak lastig hoe 

deze getallen uitgesproken moeten worden. Dit kun je ook in 5 minuten tijd kort even 

oefenen. Hoe spreek je het getal uit dat voorbij komt op het bord. 


