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In die 22 jaar wat ek skoolgehou het, was die sleutels tot 
my leerders se leessukses: 

• sigwoorde, 

• klanke, 

• om vir leerders wat sukkel leesstof te probeer gee     
waarvan hulle regtig hou en 

• onvoorwaardelike liefde saam met goeie dissipline. 

Ek wil graag dít wat ek geleer het vir onderwysers en 
ouers aangee wat elke dag (sonder dat hulle dit besef) 
klank vir klank, woord vir woord vir kinders hoop gee.        
’n Kind wat behoorlik kan lees, is ’n kind met hoop. 

Hierdie gids is die presiese resep wat ek in my klas 
gebruik het om sigwoorde mee vas te lê. Dis mak-
lik en sonder fieterjasies. Al wat nodig is, is gemiddeld                                          
10 minute per dag.

Wat Is sigwoorde?
’n Sigwoord is ’n woord wat ’n kind dadelik kan herken 
sonder dat dit nodig is om die woord eers te klank. 

Wanneer ’n kind genoeg aan ’n woord blootgestel word, 
het hy later nie meer nodig om dit te klank nie.                                                                                                

As ’n kind eers hierdie punt bereik het, vergeet hy nie 

VoorWoord:
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sommer weer die woorde nie. Dis waarom dit so belangrik 
is om sigwoorde goed vas te lê. 

Die sigwoorde in die gids is van kort na lank en                            
alfabeties gerangskik met die kortste woord slegs een       
letter lank en die langste nege letters.

Die paar uur wat Juffrou elke dag tot haar beskikking 
in die klas het, is net voldoende vir ’n handjievol leerders. 
Die res het ekstra oefening nodig. Dis hiér waar die gids 
jou regterhand word. Dit kan met ewe veel sukses in die 
klas en tuis gebruik word. Dit stel die kind ook in staat om 
mettertyd op sy eie te oefen sonder dat iemand heeltyd by 
hoef te wees.   

Die gids kan ook gebruik word om die leser maklik te 
evalueer deur bloot die lys te lees. Jy sal baie gou sien 
waar die kind begin vashaak. Gebruik daardie woorde as             
vertrekpunt vir verdere vaslegging.

só maak mens!
Die lesertjie lees elke dag van Maandag tot Donderdag 
net een nuwe kolom. Vrydag en naweke speel ons! 

Kort voor lank gaan die kind die woorde oral herken:  
op die TV, in die supermark en op die mees onverwagte 
plekke. Julle gaan ook nou die karnallies uitken waarmee 

hy vashaak.  
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Woorde  Woorde  
met een  met een  

letterletter

Woorde  Woorde  
met twee  met twee  

lettersletters

Woorde  Woorde  
met twee  met twee  

lettersletters

Woorde Woorde 
met drie  met drie  
lettersletters
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Getalnaam:________________________________

Getalsimbool:______________________________

Watter raad het jy vir boer?

________________________________________________

________________________________________________

Getalnaam:________________________________

Getalsimbool:______________________________

Getalnaam:________________________________

Getalsimbool:______________________________

Begin appel water klere Gooi weer.

vark hart

jakkals arend

duif bome

skaap haas

perd boer

bome maan Gooi 
weer. hand skaap

Benodigdhede:

- Dobbelsteen

- Pion/plekhouer

Begin by die "Begin"-blokkie en gebruik ’n dobbelsteen 
om aan te beweeg. Die kind moet die blokkie waarop 
hy/sy val, hardop lees, en ook wys watter prentjie by 
die sigwoord pas. Om die speletjie moeiliker te maak, 
kan die onderwyser ook ’n tydhouer gebruik sodat die 
leerder binne ’n sekere tyd die woord by die prentjie 
pas.
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