
Woordjes leren met WRTS.nl

Je kunt heel makkelijk je woordjes voor Engels, Frans en Duits leren met behulp van een programma dat op het internet te vinden is.

Je hebt er alleen een e-mail adres voor nodig.

Volg de stappen hieronder en je bent binnen 5 minuten aan het leren.



Stap 1
Ga naar www.wrts.nl

Eerst moet je een account (jouw eigen ruimte) aanmaken. Op dit account worden alle woorden bewaard, zodat je de volgende keer daar meteen 
weer mee aan de slag kan.

Hier moet je op drukken om je de 1e keer aan te melden.

http://www.wrts.nl
http://www.wrts.nl


Stap 2

Voer je e-mail adres in en vervolgens twee keer hetzelfde wachtwoord. Dit wachtwoord moet je gemakkelijk kunnen onthouden, want dat heb je 
de volgende keer weer nodig.



Stap 3 
Nu kun je je eigen woordenlijst gaan aanmaken.

Druk hierop om een nieuwe lijst aan te maken.



Stap 4

• Hier moet je de lijst een naam 
geven.

• Hier moet je twee talen 
invoeren. Bijvoorbeeld:

taal A:  taal B:
Nederlands Engels

• Vul hier de woordjes in die je 
wilt leren.

• Als je klaar bent met invoeren 
dan druk je op opslaan.

• Als nog iets wilt veranderen 
aan de lijst dan  moet je 
hierop drukken.

• Wil je beginnen met 
overhoren? Druk dan hierop.



Stap 5



Stap 6

Je kunt ook nog een talenuitspreekhulp downloaden. Een papagaai die de woorden in het Engels, Frans of Duits uitspreekt zodat je ook dat goed 
leert. Hoe je die papagaai op jouw computer kunt zetten, dat lees je nu. Rechts op deze pagina zie je: wrts Extra      . Klik daar op en dan krijg je 
het volgende scherm.



Bij uitspreekhulp kun je klikken op de 
blauwe tekst: instellen 

Je ziet dan 4 programma’s die je alle 
vier moet downloaden !!!, nl:
• Microsoft Agent core components
• Nederlandstalige menu’s
• Peedy (pratend vogeltje)
• Microsoft Speech API 4.0

Daaronder staan verschillende talen.
Download: Engels, Frans en Duits

Zet onderaan nog een vinkje en als het 
goed is, dan is de uitspreekhulp  
beschikbaar op jouw computer.

In je woordenlijsten zie je nu een 
speakertje achter het woord staan. 
Als je daar op klikt, zal de papagaai het 
woord uitspreken.

Zo nu heb je WRTS volledig op je 
computer staan en kun je beginnen met 
oefenen.

Hoe je dat doet,…dat lees je op de 
volgende pagina’s.

Soms is een computer zó beveiligd dat 
het de papagaai niet toelaat. Jammer, 
vraag dan bijv. aan een computerwinkel 



Stap 7



Stap 8

 

• Je kunt op verschillende 
niveaus oefenen.

Probeer eerst het makkelijke 
niveau en maak het wat moeilijker 
als het goed gaat.

• Maak de toets als je alle 
woordjes goed kent.



Extra 1
Je kunt ook woordenlijsten van het internet halen. Deze lijsten kun je vinden op www.dbcengels.wrts.nl
www.dbcfrans.wrts.nl en www.dbcduits.wrts.nl
Op deze pagina staan een heleboel woordenlijsten van de 1e ,  2e en 3e klas. 

 

• Kijk goed naar de naam van 
de woordenlijsten.
Op deze manier kun je snel 
de lijst vinden die je nodig 
hebt.

• Voorbeeld:
Voor Engels: Je zit in de 1e klas 
en je zit in hoofdstuk 5 van het 
lesboek.
Je krijgt een woorden S.O. van 
woordjes 5 t/m 8
Dan zoek je naar de volgende 
lijsten:  1 HV WorldWide Unit 2 
Lesson 5 + 6 

      En je moet dan ook  1 HV 
WorldWide Unit 2 Lesson 7  en   1 
HV WorldWide Unit 2 Lesson 8 
downloaden.

• Als je in de 2e klas zit dan 
moet je bij Worldwide 2 
VMBO-BK kijken.

Voor Frans: zit je in de 1e klas HV 
en je moet leren hoofdstuk 1 les 2 
dan ga je naar: 1 hv, d’acc.chapitre 

http://www.dbcengels.wrts.nl
http://www.dbcengels.wrts.nl
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742409
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742409
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742411
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742411
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742411
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742411
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742409
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742409
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742413
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742413
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742413
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742413
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742414
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742414
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742414
http://www.wrts.nl/lijst/overnemen/742414


Extra 2
Vul je e-mail adres en je wachtwoord in van je WRTS account en je kunt de woordenlijst downloaden en op je eigen computer opslaan.



Ga nu verder als in STAP 5.

Veel succes!!!

De docenten Engels, Frans en Duits


