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Door Caroline Wisse-Weldam 
 

Nog meer woorden 
 
Inleiding 
 
Behalve dat woordenboekenmaker Van Dale het Woord van het Jaar kiest, zijn er ook andere 
bronnen die hun Woord van het Jaar kiezen, in Nederland en daarbuiten. In de lesbrief van 
maart heb je al kunnen werken met de genomineerde woorden van Van Dale. 
 
Niveau 
 
Deze lesbrief is geschikt voor de tweede klassen vmbo-tl en de derde klassen vmbo-bk en tl. 
De opdrachten nodigen uit tot natuurlijke differentiatie. 
 
Uitleg 
 
In deze lesbrief ga je weer aan de slag met de woorden van 2014. Je 
onderzoekt nu het gebruik van het winnende emoticon en je maakt een 
eigen top 3 van uitspraken en namen van 2014. 
 
Alle woorden en betekenissen die in deze lesbrief behandeld worden, kun je opschrijven 
in je woordenschatschrift. 
 
Opdracht 1 
 
Al jaren worden de trends in de Engelse taal onderzocht. Dit jaar staat op nummer 1 in de top 
10 geen woord, maar een emoticon. 
 
1 Bedenk – zonder iets op te zoeken – welk emoticon het woord kan hebben verslagen. 
2 Waarom denk je dat dit het winnende emoticon is? 
3 Zoek op http://www.languagemonitor.com/category/top-words-2/ op welk emoticon de 

winnaar is. 
4 Houd een klein onderzoek: hoe vaak wordt dit emoticon gebruikt? Je kunt kiezen om dit 

te onderzoeken in je klas, onder je vrienden, bij jou thuis of in je familie. 
5 Welke conclusie kun je trekken uit jouw onderzoek? Doe dit aan de hand van de 

volgende vragen: 
 a Door welke leeftijdscategorie wordt dit emoticon het meest gebruikt? 
 b Gebruiken jongens/mannen of meisjes/vrouwen dit emoticon meer? 
 c Wordt met dit emoticon steeds hetzelfde bedoeld? 
 d Is dit een internationaal emoticon? 
 
Opdracht 2 
 
1 De Engelse uitspraak van het jaar is HANDS UP, NO SHOOT. Vertaal deze uitspraak. 
2 Waarom zou deze uitspraak gewonnen hebben? 
3 Controleer je antwoord op vraag 2 door dit op te zoeken op internet. 
4 Wordt deze uitspraak het meest door jongeren of door ouderen gebruikt, 

denk je? Leg je antwoord uit. 
5 Maak een groepje van drie leerlingen. 
 a Maak jullie eigen top 3 van uitspraken. 
 b Leg jullie top 3 uit. 
 c Leg ook uit hoe jullie te werk zijn gegaan. 
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Opdracht 3 
 
De top 3 namen van 2014 ziet er zo uit: 
1 ebola 
2 paus Francis 
3 Eerste Wereldoorlog 
 
1 Verklaar waarom deze top 3 er zo uitziet. Zoek 

achtergrondinformatie en gebruik deze. 
2 Vergelijk je antwoord met dat van minimaal twee medeleerlingen. 
3 Zal deze top 3 ook voor 2015 gelden? Waarom wel/niet? 
4 Vorm hetzelfde groepje als bij opdracht 2. 
 a Maak jullie eigen top 3 van namen. 
 b Leg jullie top 3 uit. 
 c Leg ook uit hoe jullie te werk zijn gegaan. 
 
Opdracht 4 
 
1 Vorm hetzelfde groepje als bij opdracht 2 en 3. 
2 Maak samen een collage over de emoticons, uitspraken en namen van 2014. 

Gebruik hiervoor een groot, gekleurd vel papier of karton om alles op te 
plakken. Maar een digitale collage kan natuurlijk ook! Denk aan Pinterest. 

3 Gebruik jullie antwoorden van opdracht 1, 2 en 3. Je hoeft niet de hele opdracht over te 
nemen en op te plakken, maar je kunt stukjes uitkiezen. Dit kan een uitkomst van een 
onderzoek zijn of jullie eigen top 3. 

4 Misschien vinden jullie het leuk om jullie antwoorden op de lesbrief van maart ‘Woorden 
van 2014’ hier ook bij te betrekken. Alles kan! 

5 Wees creatief en origineel! Je kunt iets op heel veel manieren laten zien. 
 
 


