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SNELSTART 

 

Voordat de leerlingen aan de slag kunnen met BLOON moeten een aantal stappen 

worden doorlopen: 

1. Aanmaken van leerlingen accounts of een groepsaccount. 

2. Lijsten maken (deze stap is niet nodig wanneer u wilt dat leerlingen oefenen met 

de standaard lijsten uit BLOON) 

3. Lijsten klaarzetten  

 

Aanmaken van een leerling-/groepsaccount 

 

Voor het aanmaken van een account, klik op Leerlingen en klik vervolgens op Nieuw 

account aanmaken. 

Bij het account soort kan een keuze gemaakt worden voor een groepsaccount waarop 

alle leerlingen kunnen oefenen, of voor een persoonlijk account. 

Vul de invulvakken van leerjaar, nickname/groepsnaam en wachtwoord in.  

 

Denk eraan dat u bij de nickname niet de voor- en of achternaam van de leerling invult.  

 

Tip: 

Bedenk welke leerlingen er gaan werken met BLOON. Wilt u dat BLOON bijhoudt hoe het 

oefenen is gegaan? Dan hebben leerlingen een eigen account nodig. Als de resultaten 

niet bijgehouden hoeven te worden dan kan er gewerkt worden met een groepsaccount. 

Alle leerlingen werken dan op dit account. 

 

Lijsten aanmaken 

 

In BLOON zitten een aantal standaard lijsten waarmee de leerlingen kunnen oefenen. 

Ook kunt u lijsten van collega’s gebruiken en lijsten die u of iemand anders eerder heeft 

gemaakt importeren. Zie hiervoor Lijsten klaarzetten. 

 

Wilt u dat de leerlingen oefenen met de woorden uit uw les, dan kunt u zelf lijsten 

maken. Ga hiervoor naar Lijsten:  

 

Er zijn twee soorten lijsten die gemaakt kunnen worden. U kunt kleurklanklijsten maken, 

waarin kleuren aan verschillende klankgroepen kunnen worden toegekend, of 

woordenlijsten maken, zonder toevoeging van kleuren. 

 

 

Woordenlijst  

 

Klik op Nieuw. 

 

Vul de invulvakken naam lijst, methode en leerjaar in.  

Type of plak de woorden in het hiervoor bestemde vak. Eventueel kunt u bewerkingen in 

de lijsten aanbrengen: 
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1) Woorden hakken en plakken: Tijdens het oefenen kunnen leerlingen bekijken hoe 

woorden worden opgedeeld in delen. Hoe het woord wordt opgedeeld geeft u aan door   

een "/" in het woord te zetten, bijvoorbeeld voor/deur: en  

 

2) Blauwe letters: zet letters tussen haken, deze kleuren blauw. Bijvoorbeeld d[eu]r:       

 

 

 

3) Instructies: zet @+instructie-code achter een woord, bijvoorbeeld "school @ sch". 

Laat de instructie met code "sch" zien. (Wanneer u instructieteksten wilt gebruiken, 

maak dan eerst een instructie aan. Klik hier voor de uitleg): 

 

 

Klankkleurlijsten 

 

Met klankkleurlijsten kunt u lijsten aanmaken waarbij de verschillende klanken binnen 

een woord verschillende kleuren hebben. De kleuren van elke klank kunt u zelf bepalen, 

en is dus methode onafhankelijk. Download of open hier de uitgebreide uitleg. 

 

Lijsten klaarzetten 

 

Wanneer u lijsten hebt gemaakt, kunt u deze voor uw leerlingen klaar zetten zodat zij 

ermee aan de slag kunnen. Ook zijn er al een aantal lijsten standaard in BLOON te 

vinden. Ook deze kunt u voor de leerlingen klaarzetten. 

 

Klik op:  

 

Wilt u voor één leerling lijsten klaarzetten? Klik achter de naam van de leerling op 

. U kunt vervolgens de lijsten aanvinken voor deze leerling. 

 

Wilt u voor meerdere leerlingen tegelijk een lijst klaarzetten? Klik dan op:  

Vink de leerlingen aan en kies vervolgens de lijsten die zij gaan oefenen. 

 

De leerlingen kunnen nu inloggen met hun eigen account of groepsaccount en aan de 

slag met de klaargezette lijsten. 

 

Tip: 

In BLOON staan voor de leerlingen standaard spelletjes klaar. Vertel de leerlingen 

wanneer ze gaan oefenen om eerst de test te maken, vervolgens kunnen zij met de 

spelletjes (galgje, slang, pakman, ballon doolhof en zoeker) de woorden verder 

inoefenen. Wilt u dat de leerlingen alleen via de BLOON-methode kunnen oefenen en 

geen spelletjes kunnen doen. Zet dit dan uit. Ga hiervoor naar Instellingen:  

En vervolgens:  

 

 

https://www.spelling.bloon-methode.nl/bloon-handleiding-instructies.pdf
https://www.spelling.bloon-methode.nl/bloon-handleiding-klanklijsten.pdf
https://www.spelling.bloon-methode.nl/bloon-handleiding-instructies.pdf

