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Voorwoord
De Muiswerk woordenboekapp bevat ruim 80.000 veelgebruikte woorden uit de
Nederlandse taal. Van de meer dan 23.000 basiswoorden geeft het de verschillende betekenissen en per betekenis worden voorbeelden van het gebruik, synoniemen en tegenstellingen aangegeven. Bij meer dan 1500 woorden ziet u een
plaatje om de betekenis te ondersteunen. Ook de meestgebruikte afkortingen zijn
opgenomen. Uniek aan dit woordenboek is dat ieder basiswoord uitgebreid en
leesbaar wordt omschreven: woordsoort, uitspraak, alle betekenissen, voorbeelden, uitdrukkingen, vervoegingen en verbuigingen. Het neemt de tijd en de ruimte voor ieder woord en is daarmee een ideale app voor in de klas en thuis.
Een aanrader voor uw leerlingen!
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Gebruik
Na installatie is geen netwerkverbinding meer
nodig. Wordt het woordenboek niet direct goed
geladen voor offline gebruik, sluit het dan een
keer helemaal af en start het opnieuw. Even later
zal het nieuwe bestand volledig worden geladen
en is ook offline gebruik mogelijk.
Na het opstarten komt u in het zoekscherm terecht. Typ daar de eerste letters van het woord
dat u zoekt. Zoekt u 'gelopen' dan ziet u na 'gelo..' het gezochte woord in de lijst staan. Raak
dat woord in de lijst aan en u vliegt direct naar de
juiste pagina. Het werkwoord 'lopen' wordt uitgebreid behandeld en ook de vervoegingen ervan.
Een van die vervoegingen is 'gelopen'.
Op de gemarkeerde woorden in de pagina kan
doorgetikt worden. Raak zo'n woord aan en u
springt naar de pagina van dat woord. Met een
veeg naar links kunt u weer terug naar een eerder woord.

Spelfout geen probleem
Zoekt u op ekonomie dan wordt er even niets gevonden maar na 3 tellen wordt
automatisch op klank gezocht en wordt alsnog economie gevonden en in de lijst
geplaatst. Zodra er op klank gezocht wordt dan worden soms ook woorden gevonden die in uw oren niet altijd hetzelfde klinken maar vaak staat het woord dat
u wel zocht er ook bij. Zoek gerust op eipet om uw iPad te vinden…
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Het Woordenboek in Muiswerk
Tijdens het oefenen met de Muiswerkprogramma’s voor het onderwijs is het mogelijk om vanuit het systeem het Muiswerkwoordenboek op te roepen. Hiervoor
hoeft de Woordenboek PRO app niet geïnstalleerd te zijn.
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Woordenboek PRO
De gratis versie van de Woordenboek app ontsluit nu alle woorden en betekenissen en maakt helemaal onder in beeld een beetje reclame. Tegen een kleine
vergoeding verwijdert u de reclame voor altijd en krijgt u gelijk ook de beschikking
over extra functies.
Vroeger leefden de gratis versie en de betaalde gescheiden van elkaar. De gratis
versie bevatte maar de helft van alle woorden en werd ongeveer 100 keer zoveel
gedownload als de betaalde versie. Wij gunnen graag iedereen alle woorden uit
ons woordenboek. Daarom zijn alle woorden nu standaard beschikbaar ook als u
niets kunt of wilt betalen.

Extra functies na betaling1
Woordenboek PRO heeft een aantal krachtige extra functies:
Zoeken op begin, einde of ergens in het woord
Direct naast het zoekveld vindt u een instellingenicoon (drie schuifjes onder elkaar). Tik daarop om aan te geven hoe gezocht moet worden: begin van het
woord, einde van het woord of moet uw invoer gewoon ergens in het woord voorkomen.

1

Het woordenboek is gratis. Wilt u zonder reclame werken en/of de extra functies ter beschikking krijgen, dan
kost dat in de App Store € 1,99 en in Google Play € 1,20.
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Foto toevoegen of vervangen
Staat een foto u niet aan of heeft u precies de juiste foto bij een woord dat nog
geen foto heeft? Klik op het icoon rechtsonder van een plaatje met een +. U mag
dan of een foto maken of een foto van de filmrol aanwijzen. Daarna kunt u het
juiste gebied aanwijzen en daarna wordt dat de nieuwe illustratie bij het woord.
Zo kan iedereen een foto van het meisje of de jongen van zijn of haar dromen bij
het woord liefste plaatsen.
Foto indienen bij Muiswerk Educatief
Foto's die u zo toevoegt aan woorden in het woordenboek kunnen ook opgestuurd worden naar Muiswerk Educatief. Dat moet u wel eerst goed vinden. De
fotocommissie besluit of uw foto misschien wel een vast plaatsje verdient in de
volgende versie van het woordenboek.
Een woord direct delen via mail
Wilt u een opgezocht woord delen met iemand anders dan kan dat via het deelicoon rechtonder in beeld. Klik daarop en typ een mailadres en druk op verzend.
Een woord naar de printer sturen
Kan uw tablet of telefoon direct afdrukken (cloud printing of air printing) dan kunt
u een woord ook direct naar de printer sturen via het printer-icoon.
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Achtergrond
Het Muiswerk Woordenboek wordt ontwikkeld en onderhouden door de makers
van de Muiswerk oefenprogramma's. Er worden continu nieuwe woorden en
nieuwe plaatjes toegevoegd. Het woordenboek is vanuit de windowsversie van
Muiswerk en ook vanuit de online versie van Muiswerk op te roepen op ieder
moment tijdens het oefenen. Nu zoveel mensen naast hun gewone werkplek ook
een smartphone en/of tablet beschikbaar hebben, is het woordenboek ook als
zelfstandige 'app' ontwikkeld.
Digitale taal- en rekenprogramma's van Muiswerk zoeken voor elke leerling uit
wat hij al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft.
Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt. Alle oefeningen beginnen met duidelijke uitleg en de programma's reageren met zinnige feedback op de acties van de leerling: ze vertellen de leerling hoe hij de gemaakte fout de volgende keer kan voorkomen, geven
tips of noemen de regel opnieuw. De slimme programma's verhogen de leerprestaties van zwakkere leerlingen en bieden uitdaging aan de sterkere leerlingen.
Om de cirkel rond te maken rapporteren ze uitgebreid naar het docententeam
over de inspanning en de voortgang. Kortom, de slimme didactiek van de programma's houdt iedereen stevig bij de les. Dat bespaart tijd en levert resultaat.
Inmiddels gebruiken ruim 2600 scholen en instellingen Muiswerkprogramma's,
online, lokaal op de pc of via het schoolnetwerk.
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Over de makers
De iOS-versie en de Android-versie van het Woordenboek en het Woordenboek
PRO zijn tot stand gekomen via een nauwe samenwerking tussen HYSEnterprise en Muiswerk Educatief.
Muiswerk Educatief
Dr. G.M. Schijf (inhoud alle versies)
Ir. T.J. Schijf (windowssoftware en concept)
Hr. A.P. Schijf (artwork)
Ir. J. Bouwens (testing op Android and iOS)
HYS Enterprise
Mr. Stanislav Semukhin
Mr. Yuri Chernoivanenko
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