TALENTWIJZER
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Wat is TALENT?

TALENT maakt je taalles samenhangend, betekenisvol, coöperatief en leuk. Zo wordt elke leerling
taalvaardig!
TALENT zet in op leerrijk taalonderwijs met taaltaken, gemotiveerde leerlingen en een goed ondersteunde
leraar aan het roer.
TALENT koppelt daarom de lessen in thema's en projectbundels aan elkaar. Meer nog: een taaltaak uit de
ene les bouwt verder op de taaltaak uit de vorige les.
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Hoe is TALENT georganiseerd?

Op het lerarengedeelte van bingel.be staat voor elk nieuw schooljaar een aangepaste jaarplanning.
week 1
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
week 9
week 10
week 11
week 12
week 13
week 14
week 15

week 16
week 17
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22
week 23
week 24
week 25
week 26
week 27

week 28
week 29
week 30
week 31
week 32
week 33
week 34
week 35
week 36
week 37
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thema 1
thema 1
thema 1
thema 2
thema 2
thema 2
thema 3
thema 3
herfstvakantie
thema 3
projectbundel
+ controledictee 1
buffer
thema 4
thema 4
thema 4
buffer
kerstvakantie
kerstvakantie
thema 5
thema 5
thema 5
thema 6
thema 6
thema 6
projectbundel
+ controledictee 2
buffer
krokusvakantie
thema 7
thema 7
thema 7
buffer
paasvakantie
paasvakantie
thema 8
thema 8
thema 8
buffer
thema 9
thema 9
thema 9
projectbundel
+ controledictee 3
buffer
buffer

De jaarplanning van TALENT geeft de ruimte om
grondig en gedifferentieerd te werken.
Elk leerjaar omvat:
›› 9 thema’s:
27 weken
›› 3 projectbundels: 3 weken
›› bufferweken:
7 weken

In elk leerjaar zijn er 9 thema’s die 3 weken
duren. In die 3 weken:
›› komen alle domeinen van Nederlands aan
bod;
›› zit ruimte voor herhaling en uitdaging
(2 lestijden);
›› zit ruimte voor evaluatie (1 tot 1,5 lestijden).
TALENT voorziet in elk leerjaar 325 minuten (of
6,5 lestijden) Nederlands per week, verdeeld
over lessen van 25, 50, 75 en 100 minuten.

Naast de thema’s zitten er in elk leerjaar
3 projectbundels van 1 week, die vanuit
taaltaken starten maar domeinoverschrijdend
zijn met andere leergebieden, waaronder
wereldoriëntatie, media, muzische vorming en
wiskunde.

Dat betekent dat er nog voldoende tijd is
om schooleigen activiteiten aan bod te laten
komen en uitloop op te vangen. Een buffer
van 7 weken volstaat om zonder een gejaagd
gevoel alle leerstof uit TALENT te behandelen.

Via de planner op het lerarengedeelte van bingel.be
kun je eenvoudig de lessen inplannen. De planner
toont de lesfiche uit de handleiding en biedt
automatisch een overzicht van de doelen die aan bod
zullen komen. Je kunt ook gemakkelijk de beschikbare
leermiddelen terugvinden. Elke lesfiche kun je naar
eigen wensen aanpassen en online bewaren.
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Hoe biedt TALENT (via thema’s en projectbundels)
een betekenisvol taalaanbod?

De inhouden van de thema’s zijn gekozen:
›› op basis van interesses van de leerlingen,
›› op basis van leerkansen door betekenisvol taalgebruik.
In de thema’s komen fictie en realiteit op een prikkelende en uitdagende manier evenwichtig aan bod.
Leerjaar 2
Thema
1 Er was eens…

Leerjaar 3
Thema
We vliegen erin

2 Zeg eens aa

Van aap tot zebra

Leerjaar 4
Thema
Te land, ter zee en
in de lucht
Natuurlijk

3 Onder mijn bed

Als ik heel rijk was

Dromen

4 Speel goed,
Jong en oud
speel fout
5 Proevertjes en
Pas op!
proefjes
6 Hoeden en deksels Straffe stoten
7 Allemaal beestjes

Rare gewoonten

8 Andere manieren

Ridders en heksen

9 Samen in zee

Op een
onbewoond
eiland

Vroeger en nu
Help!
Sport en record

Leerjaar 5
Thema
Mens erger je niet
Een leugentje om
bestwil
Dat is gemeen(d)
Van spijkerschrift
tot morse
Alles draait in de
soep
Ik ben bang dat ik
ontplof
Humor

Astuwel en
dankblieft
Tovenaars en
prinsessen
Er even tussenuit

Beroemde
uitvinders
Binnen 100 jaar

Leerjaar 6
Thema
Moeten of
mogen?
Geheimen en
roddels
In het heetst van
de strijd
Film en televisie
Kink in de kabel
Vlinders
Met een lach en
een traan
Hoe maak je het?
Kiezen is verliezen

= Link met ‘Op verkenning’
Projectbundel
Wist je dat?

Projectbundel
Beelden

Projectbundel
Te laat!

Projectbundel
De Warmste Klas

Van dino's tot
dodo's
Dat is mooi, niet?

Echt gebeurd

Goochelen

Wonderwater

Dat klopt niet

Loop naar de
maan
Daar zit muziek in

In 3 thema’s per leerjaar maken we de link met een thema
van Op verkenning, de uitgave wereldoriëntatie van
Uitgeverij VAN IN. De themabundels van Op verkenning
kun je individueel aankopen, zodat het taalthema en WOthema gelijk lopen voor geïntegreerde leerkansen.

Projectbundel
Een blik op de
wereld
Van pool tot
evenaar
Talent

De thema’s zijn binnen de graad
aan elkaar gelinkt. TALENT is zo ook
perfect inzetbaar in graadklassen
en geeft herhalingskansen op het
gebied van woordenschat.

Talentwijzer
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Hoe is een thema opgebouwd?

Binnen de thema’s komen alle taaldomeinen aan bod. Lezen, spreken, luisteren en schrijven worden in
taalvaardigheidslessen geïntegreerd. Voor technische aspecten zoals spelling, technisch lezen en taaldenken,
is er een cursorisch aanbod gelinkt aan het taalthema.
week 1
KENM VVL TAALV TAALV
25
75
75
50

week 1
KENM VVL TAALV TAALV
25
50
75
75

week 1
KENM VVL TAALV TAALV
25
25
75
75

SPL
75

SPL
75

SPL
75

TD
25

Leerjaar 2
week 2
VVL TAALV TAALV SPL
75
75
50
75

TD
25

Leerjaar 3
week 2
VVL TAALV TAALV SPL
50
75
75
75

TD
50

Leerjaar 4-5-6
week 2
VVL TAALV TAALV SPL
25
75
75
75

›› KENM = kennismakingsactiviteit
Aan de hand van een interactieve ontdekplaat
maken we de leerlingen nieuwsgierig naar het
thema en activeren we voorkennis.
›› VVL = Vlot en vloeiend lezen
De leerlingen worden vaardige lezers door
leestechnische moeilijkheden te leren lezen en
door te oefenen op vlotheid, vloeiendheid en
expressie. Elke week heeft daarenboven een
moment voor vrij lezen. In de lessen vlot en
vloeiend lezen is er aandacht voor leesplezier.
›› TAALV = Taalvaardigheid: lezen, spreken,
luisteren en schrijven
De lessen taalvaardigheid zijn betekenisvolle
en geïntegreerde taallessen. De domeinen
lezen, spreken, luisteren en schrijven komen
er betekenisvol en in samenhang aan bod.
Daarbij denken de leerlingen ook na over het
taalgebruik.
›› SPL = Spelling
Spelling bestaat uit drie blokken van 25
minuten. Vanuit een context leren we
strategieën aan om woorden, zinnen en korte
teksten juist te schrijven.
›› TD = Taaldenken
De lessen taaldenken bieden de kans om met
de leerlingen na te denken over hoe onze taal
opgebouwd is. Ze verwonderen zich erover hoe
klanken, woorden, zinnen en teksten de kern
vormen van ons taalsysteem.
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TD
25

TD
25

TD
50

TS
25

TS
25

TS
25

VVL
75

week 3
SPL BETEK DIFBL
75
25
100

EV
50

VVL
50

week 3
SPL BETEK DIFBL
75
25
100

EV
75

VVL
25

week 3
SPL BETEK DIFBL
75
25
100

EV
100

›› BETEK = Betekenissen
De les betekenissen herhaalt de woordenschat
die doorheen het thema aan bod kwam. De
belangrijkste woorden worden ingeoefend
en eigen gemaakt. Daarbij is er expliciete
aandacht voor school- en instructietaal.
›› TS = Taalspel
In de lessen taalspel gebruiken de leerlingen
taal creatief en expressief. Die muzische
activiteiten hebben ook aandacht voor
interculturele aspecten in taalonderwijs.
›› DIFBL = Differentiatieblok
Het differentiatieblok biedt de nodige
herhalingskansen voor leerlingen die
bepaalde kennis en vaardigheden
onvoldoende onder de knie hebben.
Leerlingen die uitdaging aankunnen, krijgen
taken zelfstandig werk of een coöperatieve
taaltaak. Daarbij kunnen ze uitbreidend of
verdiepend aan de slag.
›› EV = Evaluatieblok
Op het einde van elk thema toetsen
we de doelen van begrijpend lezen,
spelling, taaldenken (incl. betekenissen)
en luisteren (3x/schooljaar) die binnen dat
bepaalde thema aan bod zijn gekomen.
De domeinen VVL, spreken en schrijven
evalueren we permanent aan de hand van
beoordelingscriteria bij de les en handige
evaluatietools.

De themaplanner aan het begin van elk thema (en van elke projectbundel) geeft in één overzicht weer hoe
het thema opgebouwd is en welke materialen en voorbereiding nodig zijn om het thema aan te vatten.
Je vindt er ook een overzicht van de coöperatieve werkvormen uit het thema en tips voor co-teaching.

2
Tijd

Inhouden

Voorbereiding

Materialen

Les 1: Kennismakingsactiviteit
Domeinen: spreken, luisteren,
lezen

25’

De leerlingen ontdekken aan de
hand van de ontdekplaat diverse
talige elementen rond het thema ‘We
vliegen erin!’.

> Bekijk vooraf de ontdekplaat.
> Voorzie twee praatkaartjes per
leerling.
> Als je met tablets of computers
werkt, werken de leerlingen per
twee.
> Als je klassikaal werkt, projecteer
dan de ontdekplaat.

Digitaal
> ontdekplaat
> bordboek
Diversen
> praatkaartjes
> tablets, computers of digibord
> facultatief: hoofdtelefoons
> facultatief: een wekker of timer
> facultatief: een dobbelsteen

Les 2: Hoe het begon
Domein: lezen

25’

De leerlingen lezen een fragment uit
een jeugdboek geschreven op diverse
leesniveaus.

> Deel de leerlingen vooraf in:
niveau A (moeilijke lezers), niveau
B (gemiddelde lezers), niveau C
(sterke lezers).

Folio
> leesboek p. 5-8
> boek De vleugels van Roderik, Joke
Guns (Talentbib 3)

Les 3: Vrij lezen
Domein: lezen

25’

De leerlingen lezen vrij in een boek
naar keuze en voeren een algemene
opdracht uit.

> Laat de leerlingen eventueel
leesboeken meebrengen van thuis.
> Je kunt zelf boeken over het thema
in de bib lenen en aanbieden in de
klas.
> De A-lezers gebruiken ook het
verhaal uit les 2 van het leesboek.

Folio
> leesboek p. 5-6 (A-lezers)

De leerlingen lezen fictie: aan de hand
van het verhaal ‘Opvang voor kinderen
die kunnen vliegen’ benoemen ze de
hoofdpersonages in het verhaal en
vertellen ze wat die doen.

> Voorzie twee praatkaartjes per
leerling.

Digitaal
> bordboek

Les 4: Opvang voor kinderen die
kunnen vliegen
Domeinen: lezen, spreken,
schrijven

75’

Diversen
> een boek naar keuze

Folio
> taalschrift p. 5-10
> bronnenblad 1
Diversen
> praatkaartjes

Themaplanner - We vliegen erin!

L3 - Thema 1 - themaplanner

Les/domeinen
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L3 - Thema 1 - tips voor co-teaching

Tips voor co-teaching
Les 2: De ene leraar onderwijst, de andere observeert.
Terwijl de ene leraar de groepen begeleidt bij het lezen, kan de andere leraar de leestechnische niveaus van de leerlingen observeren aan de hand van de
observatiefiche technisch lezen (zie www.mijnvanin.be). Op die manier kan in de volgende lessen lezen beter worden ingeschat welke lezers thuishoren in de A-, B- of C-groep.
Les 4: Parallel onderwijzen
Nadat het lesdoel is bepaald, wordt de klas in drie groepen verdeeld.
De instructieonafhankelijke leerlingen gaan zelfstandig aan de slag, al dan niet met een partner.
De leraar leidt de groep instructiegevoelige leerlingen en biedt ondersteuning waar nodig.
De co-teacher gaat intensief met de instructieafhankelijke leerlingen aan de slag.
De les wordt gezamenlijk afgerond met het voorlezen van het slotfragment.
Les 6: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘aanbreng’. De ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke
leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke leerlingen.
Les 10: Parallel onderwijzen
Nadat de test is ingevuld, wordt de klas opgesplitst in twee groepen.
De leraar begeleidt en ondersteunt de leerlingen die tekst A verwerken, de co-teacher neemt tekst B voor zijn rekening.
Instructieonafhankelijke leerlingen die beide teksten behandelen, stellen eventuele vragen aan de leraar die de tekst begeleidt.
Les 11: Team teaching
In deze les zijn tot zes verschillende activiteiten mogelijk afhankelijk van de groepsindeling en de keuze die de leraar maakt.
Beide leraren begeleiden de groepen die vragen of ondersteuning nodig hebben.
Ook wanneer de groepen met de zelfgemaakte kwartetten spelen, ondersteunen beide leraren waar nodig.
Les 12: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘aanbreng’. De ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke
leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke leerlingen.
Les 17: Parallel onderwijzen
Om de leertijd voor elke groep te maximaliseren, is parallel onderwijzen aangewezen tijdens het lesblok ‘aanbreng’. De ene leraar neemt de groep instructieafhankelijke
leerlingen in groep aan een aparte tafel, terwijl de andere leraar de instructie begeleidt voor de instructiegevoelige en de instructieonafhankelijke leerlingen.
Les 19: De ene leraar geeft les, de andere begeleidt.
Terwijl de ene leraar een groep leerlingen verlengde instructie aanbiedt, begeleidt de andere leraar de leerlingen die werken aan zelfstandig werk of aan de taaltaak.

De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen

L3 - Thema 1 - coöperatieve werkvormen

praatkaartjes

Materiaal: een aantal kaartjes, fiches, blokjes per leerling (= de praatkaartjes)
1 De leerlingen maken groepen van drie tot vijf groepsleden.
2 Elke leerling krijgt één of maximaal twee praatkaartjes.
3 De leraar geeft het gespreksonderwerp op.
4 De leerlingen denken eerst individueel na.
5 De leraar geeft aan dat het groepsgesprek kan starten.
6 De leerling die het gesprek start, legt zijn praatkaartje in het midden van de tafel. De leerling die erop inpikt,
doet hetzelfde.
Pas als alle praatkaartjes in het midden van de tafel liggen en iedereen dus even vaak aan bod is gekomen, eindigt
het gesprek of worden de kaartjes opnieuw verdeeld voor een volgende ronde.

les 1
les 4

denken-delen-doen

1
2
3
4
5

les 1
les 4
les 11
les 13
les 14
les 18

duolezen

Twee leerlingen lezen samen een tekst. Ze doen dat door ieder om de beurt enkele (bv. vijf ) regels te lezen.

les 2
les 8

koorlezen

De leerlingen lezen tegelijkertijd met de leraar hardop.

Les 2
Les 3
Les 8
Les 9
Les 16

gedachtenotities

Materiaal per leerling: pen of potlood; een aantal post-its of kleine papiertjes
1 De leerlingen zijn verdeeld in groepen.
2 Elke groep beschikt over een aantal post-its of kleine schrijfblaadjes.
3 De leraar stelt de vraag of geeft het onderwerp op.
4 De leraar bepaalt de duur van de opdracht.
5 De leerlingen noteren na het startsignaal zoveel mogelijk antwoorden en ideeën: één per papiertje.
6 De papiertjes worden, ofwel verspreid over de tafel en in de groep voorgelezen en besproken, ofwel op het bord
gehangen en klassikaal voorgelezen en besproken.

les 5

De leraar stelt een vraag of geeft een opdracht.
De leerlingen denken eerst individueel na.
De leerlingen overleggen per twee.
De leerlingen proberen de twee meningen samen te brengen in één antwoord.
De leraar wijst een aantal leerlingen aan die het antwoord geven.
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Hoe is een les opgebouwd?

Het lesmodel
Duidelijke instructie is de sleutel voor het voorkomen van leerproblemen. Daarom combineert TALENT het
beste van twee lesmodellen:
1 Het IGDI-model (Interactieve, Gedifferentieerde, Directe Instructie)
Binnen IGDI zijn de fasen van de directe instructie aangepast, zodat er meer differentiatie (in instructietijd en
werktijd) tussen de leerlingen ontstaat. We onderscheiden de volgende stappen:
›› een terugblik, waarin je de leerinhouden van de vorige lessen herhaalt en waarin je het doel van de
nieuwe les duidt.
›› de presentatie van nieuwe leerinhouden, waarbij het ‘oriënteren’ centraal staat.
›› de verdere automatisering of inoefening (met mogelijkheden tot verlengde instructie).
›› het evaluatiemoment, waarin je de beheersing van het geleerde controleert.
›› de verwerking, waarin je gedifferentieerd werkt (herhaling/verdieping).
›› de procesevaluatie/reflectie, waarbij je de leerlingen aanspoort om na te denken over hun vorderingen,
ervaringen e.d. tijdens het leerproces.
2 Het GRIMM-instructiemodel (Gradual release of responsibility instruction model)
Het GRIMM-instructiemodel geeft de leerling de kans geleidelijk en in een veilig klimaat te groeien in het
nieuwe.
Kenmerkend aan dit model zijn:
›› de klassikale insteek (convergente differentiatie)
›› de begeleide inoefening
›› het samen aan de slag gaan (coöperatief leren)
›› het individueel aan de slag gaan

Een succesvol instructiemodel voor alle leerlingen
Verantwoordelijkheid leraar
introductie/uitleg/modeling

‘Ik doe het’

begeleide inoefening

‘Wij doen het’

samenwerken
risicoleerlingen:
verlengde instructie/peertutoring
Verantwoordelijkheid leerling
Bron: Better learning through structured teaching (D. Fisher & N. Frey)
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‘Jullie doen het samen’
‘Je doet het alleen’

De handleiding
›› Toelichting van hoe deze les verbonden is met de andere lessen uit
het thema.
›› De belangrijkste doelen die in de les aan bod komen, opgedeeld in
hoofddoel, andere doelen, strategieën en leergebiedoverschrijdende/
persoonsgebonden doelen.
›› De materialen die nodig zijn voor de les. Eventuele kopieerbladen of
bronnenbladen vind je bij de les.

›› Domeinen die
binnen deze les
aan bod komen
›› Richtlijn voor de
lesduur

Thema 1 - les 10

Vlieg je mee?
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

lezen, spreken, luisteren, schrijven
gewenste informatie in een tekst vinden
75 minuten

Samenhang

Materialen

De informatie uit de teksten wordt gebruikt om in les 11 een
kwartetspel te maken.

Digitaal
> bordboek

Lesdoelen

Folio
> taalschrift p. 16-23
> kopieerblad 1
> bronnenblad 1

Hoofddoel van de les
In voor hem bestemde informatieve teksten de gewenste
informatie vinden: relaties (deel-geheel, oorzaak-gevolg,
middel-doel).
Andere doelen
Op basis van de uiteenzetting van de leraar of van een
medeleerling relaties herkennen (middel-doel, oorzaak-gevolg).
De eigen mening formuleren en vergelijken met die van
anderen.
Zelfstandig een formulier invullen met informatie over zichzelf.

Diversen
> kladpapier
> de vriendenboekjes op
p. 11 van het taalschrift
of de vriendenboekjes
van de leerlingen

Strategieën
De volgende leesstrategieën hanteren onder aansturing van
de leraar of met behulp van een stappenplan:
> Voor het lezen: voorkennis inschakelen.
> Tijdens het lezen: zich vragen stellen over de tekst.
> Na het lezen: conclusies trekken.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te
ontdekken en erover te leren.

Voorbereiding
Tijdens de les doen de leerlingen een test om een tekst te kiezen. Kopieer daarvoor kopieerblad 1 voor elke
leerling. De teksten zijn samenleesteksten. De zinnen waar een blauw streepje voor staat zijn leestechnisch iets
eenvoudiger. Tekst A is leestechnisch en inhoudelijk gemakkelijker dan tekst B. Bepaal op voorhand welke kleur
elke leerling zal lezen.
Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel in het
lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 1.

60

L3 - Thema 1 - les 10 - lesgang

Zaken die je op voorhand klaarlegt,
maakt, meebrengt, kopieert ...
Talentwijzer
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De coöperatieve
werkvormen die in de
les gebruikt worden.
Er is een vaste set
van 8 coöperatieve
werkvormen per leerjaar.

De (nieuwe)
woorden
die in de les
aandacht
krijgen.

Tips om extra in te
zetten op leergebiedoverschrijdende
doelen of
persoonsgebonden
ontwikkeling.

Suggesties
om de les te
verbinden
met lessen
van andere
leergebieden.

Woordenschat
Tekstwoorden
> het tijdschrift
> de piloot
> opstijgen
> de tijd vliegt

School- en instructietaal
> de reden

Coöperatieve werkvormen in deze les
> om de beurt
> tweegesprek

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen kiezen aan de hand van de test en hun eigen voorkennis de tekst die het best bij hen past.
Ze geven aan wat ze interessant vinden en waarover ze meer willen weten. Ze drukken hun nieuwsgierigheid
uit door op voorhand aan te geven wat ze hopen te ontdekken.

Brug naar andere leergebieden
Wereldoriëntatie/techniek: Ga dieper in op het technische aspect van vliegen door vliegers te vouwen. Waarom
vliegt de ene vlieger wel en de andere totaal niet? Is vliegen hetzelfde als zweven? Waarom zweeft een veertje
en valt een steen? Wat zweeft nog? Wat valt sneller?

Lesgang
Oriënteren en plannen
1 Over ‘Wat kan vliegen?’ nadenken
Coöperatief leren: om de beurt
Verwijs naar het vriendenboekje waarin de leerlingen schreven waarom
ze wel of niet graag zouden vliegen. Laat enkele leerlingen hun
antwoorden herhalen.
> Wat is vliegen eigenlijk?
> Wanneer kan iets vliegen?
Kom tot het besluit dat bepaalde machines kunnen vliegen omdat ze
een motor hebben en dat sommige dieren kunnen vliegen omdat ze
vleugels hebben.
Vraag om in de kolom ‘vliegtuigen’ en in de kolom ‘vliegende dieren’
zoveel mogelijk voorbeelden te noteren.
De leerlingen werken in duo’s en noteren om de beurt een antwoord.
Vul klassikaal het schema in. Verklaar de moeilijke woorden.

de vriendenboekjes op p. 11
van het taalschrift
TIP! Lees een paar
antwoorden voor uit de
vriendenboekjes in het
taalschrift en laat de andere
leerlingen raden wie dat
antwoord schreef.
bronnenblad 1
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Oriënteren en plannen
Een doelgerichte introductie met
de hele groep: terugblik, activeren
van de voorkennis, stellen van het
hoofddoel van de les ...

8
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Pictogrammen
verwijzen naar de
interactieve les in
het bordboek.

61

›› Praktische tips voor extra
zorg of om de les nog
motiverender te maken..
›› Duiding van de in te zetten
strategieën.

Hoofddoel uitvoeren en
verwerken
Via interactieve (directe)
instructie, coöperatieve
werkvormen en een
verwerking wordt het
hoofddoel van de les
nagestreefd.

Controleren en reflecteren
Een moment om:
›› na te gaan wat de
leerlingen kennen en
kunnen
›› terug te blikken en de les te
evalueren.
›› het lesdoel voor zichzelf te
evalueren.
›› vooruit te blikken en warm
te maken voor wat komen
gaat.
›› het zelfevaluatiekader en
het portfolio in te vullen.

2 Inhoud van de tekst voorspellen
Verwijs naar het taalschrift p. 16-17 en 20-21
Laat de tussentitels lezen en de foto’s bekijken.
> Waarover gaat tekst A? Waarom denk je dat?
> Waarover gaat tekst B? Hoe weet je dat?

taalschrift p. 16-17 en 20-21
leesstrategie 1: Ik voorspel
de inhoud (op basis van het
vluchtig doorkijken van de
tekst).

3 Op het lesdoel focussen
> Wie wil de tekst over vliegende dieren lezen? Waarom?
> Wie wil de tekst over vliegtuigen lezen? Als jij straks tekst A hebt gelezen,
kun je vertellen waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere
niet.
> Als je straks tekst B hebt gelezen, kun je vertellen hoe het komt dat
mensen erin geslaagd zijn te vliegen.
Verduidelijk de link tussen de twee teksten: het zijn teksten die je leest
als je informatie nodig hebt. De informatie die je vandaag leest, gebruik
je in een latere les om een spel te maken.

leesstrategie 2: Waarom ga
ik deze tekst lezen? (leesdoel)

4 Welke tekst ga ik lezen? Ik doe de test.
De test maakt duidelijk welke tekst jij straks samen met een partner leest. Bij
elke vraag staan drie mogelijke antwoorden. Noteer bij elke vraag de letter
van jouw antwoord. Je ziet dan hoeveel vliegtuigjes of vogeltjes je hebt. Die
heb je nodig om op het einde het totaal aantal vliegtuigjes of vogeltjes te
berekenen.

kopieerblad 1
kladpapier

Geef tijd om de test te doen en de scores te berekenen.
Wie meer vliegtuigen scoorde, leest de tekst over vliegtuigen.
Stel duo’s samen die dezelfde tekst lezen.

Hoofddoel uitvoeren en verwerken
5 Wat je wilt ontdekken noteren
Elk duo noteert op een kladpapier iets dat ze nog niet over het
onderwerp weten maar in de tekst hopen te ontdekken. De bladen
worden opgehaald.
6 De tekst lezen en verwerken
Coöperatief leren: tweegesprek
De duo’s lezen de tekst fluisterend (samenleestekst).
Laat de duo’s de vragen bij hun tekst oplossen.
Bespreek de antwoorden op de eerste drie vragen tussendoor klassikaal.

kladpapier

taalschrift p. 16-23
leesstrategie 7: Kan ik
de verkregen informatie
gebruiken?

Controleren en reflecteren
7 Op het lesdoel reflecteren
Verwijs naar de opgehaalde kladpapieren. Laat een kladpapier trekken
kladpapieren waarop de
en voorlezen.
leerlingen noteerden wat ze
De klasgroep geeft aan of de vraag beantwoord werd in de tekst. Het
in de 1les
hopen
te ontdekken
62 L3 - Thema
- les
10 - lesgang
duo dat de vraag opschreef, bevestigt of ontkent.
Als het antwoord niet in de tekst voorkwam, kan iemand anders de
vraag proberen te beantwoorden.
> Wat leerde je uit de tekst?
> Wie vond de tekst gemakkelijk?
> Waarover wil je meer lezen? Wat wil je dan weten?
> Was je tevreden over de tekst die jij las of had je liever de andere gelezen?
> Vertel waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere dieren niet.
> Vertel hoe het komt dat mensen erin geslaagd zijn om te vliegen.
8 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na.

taalschrift p. 19 en 23
TIP! Met behulp van de
Bingel Raket kun je het
digitale portfolio automatisch
laten invullen op basis van
de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
> slaan de test over en gaan na het verwoorden van het leesdoel met
beide teksten zelfstandig aan de slag.
> kiezen zelf met welke tekst ze beginnen.
> bekijken op de ontdekplaat het filmpje ‘Hoe vogels vliegen’ als ze
klaar zijn.
> vertellen daarna aan de klasgroep nog een of twee extra weetjes die
niet in de tekst staan.
Instructiegevoelige leerlingen
> werken in duo’s.
> overlopen met de leraar de vragen voor ze aan de slag gaan.
Instructieafhankelijke leerlingen
> werken in miniklas onder begeleiding.
> lezen tekst A (leestechnisch en inhoudelijk de gemakkelijkste tekst)

Viersporenbeleid/
redicodis
Weergave van
differentiatiemogelijkheden
bij de les volgens het
viersporenbeleid.
Talentwijzer
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In de handleiding
staat de
verkleinde
weergave van
de bladzijden
uit het taal- en
spellingschrift.
Zo heb je bij het
voorbereiden
alles bij de hand.

Vragen bij tekst B
Kruis het juiste antwoord aan.

2

a Wie raad jij aan tekst B te lezen?
Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
Saïd wil alles weten over dieren die vliegen.
Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
✗ Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

W

b Waar zou je de tekst vinden?
In een kookboek
In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
✗ Op een website van een vliegtuigmuseum
In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
In het tijdschrift Leren over vogels

het tijdschrift
boekje dat een keer in de
week of maand verschijnt,
bv. Zonneland
de piloot
bestuurder van een vliegtuig

3

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn op p. 20.

4

a Verbind elke persoon met de juiste beschrijving(en). Eén beschrijving hoort bij niemand.

Verduidelijk dat er bij de
woorden in de linkerkolom
meerdere lijnen kunnen
vertrekken, en dat er in
de rechterkolom telkens
meerdere pijlen kunnen
toekomen.

het eerste vliegtuig met een motor
1

Icarus

2

de gebroeders
Wright

3

Otto Lilienthal

4

de gebroeders
Montgolfier

uitvinder(s)
vleugels van was
er kunnen duizend mensen meevliegen
een schilder

5

Leonardo Da Vinci

een heuvel aflopen
zweefvliegen
dieren in een mand
leefden in Amerika

Suggesties voor
differentiatie en
correctie bij de
verwerking.

een papieren zak kun je laten vliegen
b Kleur in oefening 4a:
de beschrijving die nergens bijhoort.
Welk woord past bij de overgebleven beschrijving?
Airbus

22
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5

Kleur in de tekst:

De les eindigt
met een
zelfevaluatie
door de leerling,
waarbij hij/zij
reflecteert op
hoofddoel(en)
en proces. Het
zelfevaluatiekader voorziet
telkens twee
schrijflijnen
waarop de leraar
feedback kan
geven.

de zin waarin staat dat het verhaal van Icarus niet echt gebeurd is.
de zin waarin staat dat Leonardo Da Vinci’s plannen niet lukten.
de zin waarin staat dat het schaap, de haan en de eend veilig uit de luchtballon kwamen.

6
W

het tijdschrift
boekje dat een keer in de
week of maand verschijnt,
bv. Zonneland

Hoe verliep de les voor jou?
Ik geef deze tekst
Ik kon vertellen hoe mensen probeerden om zelf te vliegen.
Ik ontdekte informatie over verschillende vliegende tuigen.

de piloot
bestuurder van een vliegtuig

Ik werkte goed samen met mijn partner.

p. 20.

ving hoort bij niemand.

gtuig met een motor

70

as

L3 - Thema 1 - les 10 - correctiesleutel

zend mensen meevliegen

open

mand

erika

zak kun je laten vliegen
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Hoe maakt TALENT je leerlingen taalvaardig?

6

TALENT combineert daarvoor vijf zaken:
1 het biedt leerlingen realistische, zinvolle taalsituaties aan, die ze aanpakken door te luisteren, spreken,
lezen en schrijven (domeinen in samenhang)
2 het leert hen die taalsituaties strategisch aan te pakken (strategieën)
3 het laat hen vanuit die situaties reflecteren over taalgebruik en taalsysteem (taalbeschouwing)
4 het leert hen hoe taal in elkaar zit, met voldoende aandacht voor vaardigheden zoals technisch lezen,
spelling en taaldenken
5 het laat de leerlingen interactief en coöperatief (zie punt 10) samenwerken, met respect voor eigen en
andermans taal (interculturele gerichtheid)

Hoe vormt TALENT vlotte en vloeiende lezers?

7

In het 2e en 3e leerjaar helpt TALENT de leestechnische vaardigheden van de leerlingen ontwikkelen.
TALENT bouwt daarbij verder op de leestechnische vaardigheden uit het eerste leerjaar. De aanpak van
bepaalde leesmoeilijkheden wordt aangeleerd, ingeoefend en geautomatiseerd. Omdat de leestechnische
niveaus in de klas sterk verschillen, biedt TALENT leeskansen op het eigen leestechnische niveau aan.
In elke themaweek van het 2e leerjaar oefenen we de leestechnische vaardigheid aan de hand van
leestechnisch materiaal. De moeilijkste lezers oefenen doorheen het thema (onder begeleiding van de
leraar) meermaals op de moeilijkheid (assisted repeated reading).

›› Het doel verduidelijkt welk type moeilijkheid ingeoefend wordt.
›› Eerst lezen de leerlingen (frequente) woorden met de moeilijkheid.
›› Daarna lezen ze zinnen waarin woorden met de moeilijkheid
verwerkt zijn.
›› Tot slot lezen ze de woorden in leuke teksten.

De tweede tekst
heeft een ga doorgedeelte voor
betere lezers.

les 2

Vlot en vloeiend lezen

4 Bang

Ik kan woorden net als einde en schatje lezen.

1 Woorden
dikke
toﬀe
domme
volle
knappe
vlugge

rare
zere
sluwe
grote
grijze
mooie

ijsje
aapje
oudje
wolfje
uiltje
uurtje

lesje
vaasje
musje
haartje
schuurtje
deurtje

vestje
zalfje
kerkje
krukje
slokje
blikje

2 Zinnen
Er zijn geen domme vragen.
Mijn knappe opa heeft grijze haren.
Dat zijn mooie bloemen.
In het hoekje staat een vaasje.
Er zit een haartje in mijn soep.
Ik neem een slokje uit het blikje.

3

W
5

sluw
op een gemene
manier slim
sip
droevig, verdrietig

10

triest
verdrietig
15

Gevoel
20

“Papa, kan een ding pijn hebben?
Kan een ding sip zijn?” vraagt Salma.
“Nee, een ding heeft geen gevoel”, zegt papa.
“Dat is fijn”, zegt Salma.
5 “Dan voelde het vaasje niks toen het viel.”
“Ho, wacht!” zegt papa.
“Bedoel je ons mooie vaasje?
Ik heb wel gevoel, hoor!
En nu voel ik me heel triest.”

Thema 3 - les 2
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Er was eens een vrouw.
Ze leek heel gewoon.
Maar dat was niet zo.
Er was iets raars met haar.
Ze was nergens bang voor.
Een dikke spin met haar op zijn lijf?
Die aaide ze of het een poes was.
Een film met monsters?
Daar moest ze om lachen.
Niets kon haar bang maken.
Daar werd de vrouw sip van.
Meneer Voetjes was haar buurman.
Hij zag hoe naar de vrouw het vond.
“Ik zal u helpen”, zei meneer Voetjes.
“Ik zal u bang maken.”
“Hoe zou u dat willen doen?” vroeg de vrouw.
“Zal ik een eng masker opdoen?” vroeg meneer Voetjes.
“Ik ben bang dat het dan nog niet lukt”, zei de vrouw.
“Wat zei u daarnet?” vroeg meneer Voetjes.
“Ik zei: ik ben bang ...” zei de vrouw.
“Hee, wacht, ik ben dus wel bang!
Dank u wel, meneer Voetjes.”
De vrouw rende weg.
“Hoera, ik ben bang!” juichte ze.

Thema 3 - les 2

17/01/18 13:28 Talent2_Leesboek.indb 38

Talentwijzer

1111

In elk thema zet TALENT een auteur in de kijker. Voor elk thema van het 2e en 3e leerjaar schreef een
jeugdauteur een uniek verhaal op drie leestechnische niveaus. In de tweede les vlot en vloeiend lezen van
de eerste themaweek lezen de leerlingen, op hun eigen leesniveau, een klein verhaaldeel. Zo stimuleren we
hen om het hele boek (op eigen leesniveau) te lezen.

les 6

Een bed op reis

Elke lezer begint te lezen bij Deel 1 en probeert
Deel 3 te halen. Elk deel verschilt qua leestechnische
moeilijkheid: Deel 1 leest gemakkelijk, Deel 2 op
basisniveau en Deel 3 uitdagend. Een vlotte lezer zal dus
verder geraken dan een zwakkere lezer. Maar dat is geen
probleem: het boek is immers op de drie leestechnische
niveaus beschikbaar op bingel.be. Zo kan elke leerling
straks verder lezen op een uitdagend niveau (zone van
de naaste ontwikkeling).

Riet Wille

Deel 1
In een land
in een stad
in een straat
in een winkel
staat een bed.
Het staat er al jaren
maar geen mens die het kopen wil.
Klanten vinden of de kleur niet mooi,
of de poten te klein,
of de sprei te saai of ...
De baas van de winkel
zet er een bordje bij:
KOOPJE
Maar ook niet voor een klein prijsje
mag het bed de winkel uit.
Het bed kijkt om zich heen
en zegt met een kraak in zijn stem:
“Luister, nu ben ik het zat.
Ik heb het hier wel gehad.
Altijd diezelfde muren,
enkel kasten als buren.
Ik sta hier al veel te lang,
en reizen maakt me niet bang.
Ik kom vast en zeker weer,
mét een verhaal deze keer.”
Het bed strekt zijn vier poten
en stap
na stap
na stap ...
hinkt het de winkel uit.

5

10

15

20

25

30

W

het koopje
iets dat heel
goedkoop is
het zat zijn
er genoeg van
hebben
strekken
lang maken
hinken
moeilijk lopen
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Deel 3

17/01/18 13:28
Buiten is alles rustig en donker.
Het bed loopt straat in
straat uit ...
Het stappen lukt steeds vlotter.
Zo komt het bij een plek
met bomen, struiken, banken
en een paar mooie bloembedden.
Op een bank zit een man te snikken.
“Ik kan maar niet slapen”, huilt hij.
“Elke nacht weer hetzelfde liedje.
Moe ga ik naar bed
maar slapen wil niet lukken.
Ik probeer tot rust te komen
door een prachtig boek te lezen,
door wel duizend schapen te tellen,
door aan leuke dingen te denken ...
niets helpt.
Doodop ben ik.
Ik wou ... ik wou ...
Weet je wat ik wou?
Eens een nacht heel lang slapen,
zonder ook maar één keer wakker te worden.”
Het bed stapt naar de man toe
en belooft:
“Ga liggen, ik help je wel.
Bij mij slaap je diep en snel.
Ik laat je tot rust komen,
in een nacht vol zoete dromen.”

De man wandelt om het bed heen. Hij betast de matras en gaat dan zitten.
Hij wacht eerst een poosje en gaat pas dan liggen.
Het bed begint heen en weer te schommelen. Ook zingt het een wiegeliedje. Het
gaat over een schaap met witte voetjes. Als een blok valt de man in slaap. Toch stopt
het bed niet met wiegen.

W

vlot
gemakkelijk
5

weer hetzelfde
liedje
opnieuw hetzelfde
doodop
heel erg moe

De ochtend erna, ﬂuit een merel de man wakker. Hij kijkt om zich heen en snapt er
helemaal niets van.
“Waar ... wie ... wat ...?” stamelt hij.
“Ik sliep de hele nacht door. Een wonder is geschied! Bed, ik denk dat ik je meeneem
naar huis.”
Maar het bed zegt met krakende stem:
“Nee, ik denk niet dat het kan,
verder reizen is mijn plan.
Ik loop er graag hipper bij.
Dus wil je iets doen voor mij?
Ik wil een nieuw kleurtje aan.
Rood zal me vast beter staan.”
De man laat zijn hand rusten op het hout.
Hij aait het even.
“Daar zorg ik voor”, knikt hij.
“Beloofd!”
En die avond ...
reist een ROOD bed
weer verder.

10

15

20

Een bed op reis | Riet Wille

Oelewapper van de week | Karla Stoefs

Een bed staat al lang te koop.
Het wil zo graag eens op reis.
Op een dag …
stapt het de winkel uit.
Het wordt een gekke tocht!
Het bed helpt een man,
een verliefd paar
en een oude vrouw.
Dan wil het terug naar de winkel.
Het bed ziet er nu anders uit:
zijn poten,
zijn kleur
en zijn sprei.
Hoe dit sprookje eindigt?
Dat moet je zelf maar lezen …

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

betasten
voelen, aanraken
het wiegelied
slaaplied
de merel
kleine zwarte vogel
stamelen
niet vlot praten
een wonder is
geschied
er is een wonder
gebeurd

Oelewapper
vanreis
de week
Een bed op
Karla Stoefs | Mark Borgions
Riet Wille | Bas De Wit

Meer lezen?
Een bed op reis, Riet Wille, Talentbib 2

2

Th 1_Oelewapper van de week_COVER.indd Alle pagina's
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les 13

Tover-kaas

5
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Ridder Rob

Rien Broere

Eef kijkt naar de juf.
Die krabt aan haar been.
Dan weer een poos niet.
Maar dan krabt ze zich weer.
Zo gaat het maar door.
Eef pakt haar trommel.
Daar zit haar brood in.
“Wat heb jij er op?” vraagt Wies.
Eef laat het hem zien.
“Kaas”, zegt Wies.
“Nee, dat lijkt maar zo”, zegt Eef.
“Dit is ... tover-kaas.”
“Ja, ja, dat zal wel”, zegt Wies.
“Let maar eens op”, zegt Eef.
“Ik zorg dat de juf jeuk krijgt.”
Eef neemt een hap.
Ze zegt iets met haar mond vol.
Wies kijkt naar de juf.
En ... kijk nu!
De juf krabt aan haar been!
“Zie je wel”, zegt Eef.
“Mag ik ook een hap?” vraagt Wies.
“Mij best, maar zeg wel de goede woorden.
Anders ben je zo een muis”, zegt Eef.
“Weet je wat?” zegt Wies gauw.
“Laat maar.
Ik eet mijn brood wel op.”

W

de poos
even
5

de trommel
ander woord voor
brooddoos
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Rien Broere

Er was eens een ridder met de naam Rob.
Hij reed op zijn paard.
“Hee, zie je dat?” zei hij.
Hij wees in de verte.
Daar liep een jonkvrouw.
“Hop, paardje, hop”, zei Rob.
“Ren naar die vrouw.”

W

de jonkvrouw
rijke vrouw in de tijd
van de ridders

“O, schone vrouw”, zei Rob.
“Wat bent u knap!
En lief en schattig!
Krijg ik een kusje van u?”
“Ben jij gek!” zei de vrouw.
“Ik ben een ridder”, zei Rob.
“Ik zal alles voor u doen.”
“Echt waar?” zei de vrouw.
“Wel, daar is mijn huis.
Het moet worden gepoetst.”
Rob maakte heel het huis schoon.
“Krijg ik dan nu een kusje?” vroeg hij.
“Eerst de afwas doen”, zei de vrouw.
Dat deed Rob.
En hij zeemde de ramen en kookte een maal.
Toen was Rob klaar.
De vrouw gaf hem een dikke kus.
Wat was de ridder blij.
Al dat werk was niet voor niks.

zemen
een raam poetsen

het maal
maaltijd, eten
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Een tuin-prinses

Rien Broere (2e leerjaar) en Inge Bergh (3e leerjaar)
schreven voor elk thema 3 kortverhalen met vaste
personages. Elk kortverhaal heeft zijn eigen leesniveau.
De leerlingen lezen individueel en vertellen hun
verhaal in groep aan elkaar. Daarbij bespreken ze de
gelijkenissen en verschillen in het verhaalverloop.
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Rien Broere

Er loopt een prinses in de tuin.
Geen echte, het is Fien.
Ze heeft zich verkleed.
Haar jurk sleept over het gras.
Op haar hoofd heeft ze een kroon van papier.
Fien wuift.
“Dag gewoon volk”, zegt ze.
Dan hoort ze gebons.
Fien kijkt omhoog.
Mama staat voor het raam.
Het raam gaat open.
“Fien, wat doe jij nu?” roept mama.
“Ik ben Fien niet”, zegt Fien.
“Ik ben prinses Fien.”
“Doe normaal”, zegt mama.
“Dat is mijn mooie jurk.
Die moet ik aan naar het feest.
Breng hem snel hier!”

W

wuiven
zwaaien
het volk
de mensen
fris
lekker

Mama is op het feest.
“Wat een mooie jurk”, zegt een vrouw.
“Leuk met die groene rand.
En wat ruikt hij fris.
Hij ruikt naar fris ... gras.”
“De jurk was van een prinses”, zegt mama.
“Een heel lieve prinses!”

Thema 1 - les 13
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In de derde themaweek oefenen de leerlingen gericht op expressief voorlezen. Daarvoor werden
theaterteksten geschreven waarin elk personage een ander leestechnisch niveau heeft. Zo kunnen een
moeilijke, gemiddelde en sterke lezer samen de tekst expressief lezen. Iedere lezer krijgt daarbij een rol
toegewezen op het eigen leestechnische niveau.
les 15

Vlieg op!

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.

Inge Bergh

Rollen: Vlieg, Vogel, Vlinder
Vlinder fladdert vrolijk kriskras in het rond.
Vlieg vliegt luid zoemend rond Vogel.
Vogel zit met gesloten ogen te mokken op een tak.

W

de expressie
gevoel dat je
toont met je stem,
je gezicht en je
gebaren

Vlinder (luid zingend) Bloemetje hier!
Struikje daar! Wat is het leven mooi!
Vogel

(nors) Dat zou het leven inderdaad
kunnen zijn.

de rol
tekst van een
persoon in een
toneelstuk

Vlinder Ach, doe niet zo zuur.
Open je ogen en zie hoe mooi de
wereld is!
Vogel

Vlieg

de vliegroute
weg die het
vliegtuig volgt

(botst tegen Vogel) Oeps! Sorry! Kun je misschien wat opschuiven?
Je zit midden in mijn vliegroute.

Vogel

(nu met open ogen) Je hebt geluk dat ik geen jong te voeren heb. Of ...

Vlieg

Of wat? Maakte je anders kuikenpuree van mij?
Haha, dat had je gedacht! Zo snel vlieg jij niet!

Vogel

Wedden?

Vlinder

Wedden wat?

Vogel

Dit lelijke mormel beweert dat ik niet snel kan vliegen.

Onderzoek wees uit dat goed
expressief lezen helpt bij het begrijpen
van een tekst. In de tekst werden
aanduidingen opgenomen om de
leerlingen te ondersteunen bij het
expressief lezen. Kleine veranderingen
in het lettertype duiden aan waar de
leerling moet accentueren, luider lezen,
stiller lezen, trager lezen ...

mokken
mopperen

(knijpt ogen nog wat harder dicht)
Nee, dank je. Dat gefladder van jou
maakt mij misselijk.

het mormel
lelijk dier

Thema 1 - les 15
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Vlieg
Vlieg

Tja, je bent nu eenmaal geen vlieg. Wij vliegen hebben het vliegen uitgevonden.
Dat weet toch iedereen?

Vlinder

Echt waar, Vlieg?

Vlieg

Natuurlijk! Waarom denk je dat het ‘vliegen’ heet? En niet ‘vlinderen’,
bijvoorbeeld?

Vogel

Vlieg op met je flauwekul! Kijk naar die slappe vleugeltjes van jou.
Je kunt ze niet stilhouden of je stort naar beneden.

Vlieg

Kijk naar jouw eigen mislukte vleugels, Vogel! Al die pluimen! Hoe zwaar
wegen die niet? Dat gewicht gaat ten koste van je snelheid, wat ik je brom!

Vlinder

Stop! Ieder dier is anders. En elk heeft zijn eigen talent. Vogel, jij zingt mooier.
Vlieg, jij vliegt sneller. Klaar!

Vogel

Bemoei je er niet mee, Vlinder! Vlieg vliegt helemaal niet sneller dan ik!

Vlieg

(zeurend toontje) Echt wel!

Vogel

(zeurend toontje) Echt niet!

Vlinder

We hebben een scheidsrechter nodig die het startsignaal geeft en goed in de
gaten houdt wie het eerst terug is. Wil jij dat doen, Vlinder?

Vogel

W

Vlinder

Vlinder

de flauwekul
onzin, dingen die
vreemd en niet waar
zijn

(strekt zijn vleugels) Dat had je gedacht! Zet je maar schrap, Vlieg!

(enthousiast) Ja, graag! Op je plaatsen … klaar … START!
Mag ik meedoen?

Vogel schiet er als een speer vandoor. Vlieg zit hem dicht op de hielen, maar
Nee. Jij vliegt niet eens, jij fladdert.
draait bij de eerste boom weer gewoon om. Vogel heeft niets in de gaten en
vliegtDat
nogissteeds
snel hij kan. (speler verdwijnt van het podium)
Vlinder
niet lief,zoVogel.
Vogel

W
W opgeruimd staat

netjes
opgeruimd
staat
daar zijn we van af
netjes
daar zijn we van af

Vlinder
Wathebben
doe jijeen
nu?scheidsrechter nodig die het startsignaal geeft en goed in de
Vlieg Vlieg!We

het talent
iets dat je goed kunt

gaten houdt wie het eerst terug is. Wil jij dat doen, Vlinder?

Vlieg

Zo! Opgeruimd staat netjes. Die vliegt nog wel een eindje door.
Hebben
wij eindelijk
wat rust
Ik was zijn
gemopper
meer dan beu!
Vlinder
(enthousiast)
Ja, graag!
Ophier.
je plaatsen
... klaar
... START!

Vlinder

Oh, jijVogel
deugniet!
schiet er als een speer vandoor. Vlieg zit hem dicht op de hielen, maar
draait bij de eerste boom weer gewoon om. Vogel heeft niets in de gaten en
vliegt nog steeds zo snel hij kan.
(speler verdwijnt van het podium)

(luid) Hou op!

Vlinder

Vlieg! Wat doe jij nu?

Vlieg

Zo! Opgeruimd staat netjes. Die vliegt nog wel een eindje door.
Hebben wij eindelijk wat rust hier. Ik was zijn gemopper meer dan beu!

Vlinder

Oh, jij deugniet!

(stilte)

16

Vlieg

Ik heb een fantastisch idee!

Vlinder

Vertel!

Vlieg

Vogel en ik vliegen een wedstrijdje. Wie het snelst naar de andere kant van het
land vliegt en weer terug, is de winnaar.

Vogel

Hahaha! Wat een grap! Jij kunt helemaal niet zo ver vliegen.

Vlieg

Jij bent gewoon bang dat ik als winnaar uit de bus kom.

Thema 1 - les 15
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Omdat lezen in een boek van eigen keuze motiverend is, is er in elke themaweek tijd voorzien om vrij te
lezen. Daarbij krijgen de leerlingen algemene opdrachten om te prikkelen en uit te dagen.

Talentwijzer
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Hoe vormt TALENT lezers die graag lezen?

8

Naast motiverend, leestechnisch materiaal in het 2e en 3e leerjaar zet TALENT ook op andere manieren in op
leesmotivatie.
Voor de thema’s schreven bekende Vlaamse jeugdauteurs boeken (fictie en non-fictie) waaruit
fragmenten gebruikt worden binnen de lessen taalvaardigheid en vlot en vloeiend lezen. We bieden
de fictieboeken aan op twee of drie verschillende leestechnische niveaus. Zo kan elke leerling het
boek op bingel.be lezen op eigen niveau, al dan niet ondersteund door voorleessoftware.

“Ik heb leuk nieuws”, zei Hendriek. “Ik blijf een paar dagen in het dorp.
Berlinde kon haar geluk niet op. Het was de eerste keer
dat ze haar vader zou horen vertellen.
Er was veel volk op het marktplein toen Hendriek aan
een verhaal begon. Iedereen luisterde geboeid.

“Ik heb leuk nieuws”, zei Hendriek. “Ik blijf een paar
dagen in het dorp.
Berlinde kon haar geluk niet op. Ze wou haar vader
horen vertellen.
Er was veel volk op het plein.
Hendriek begon zijn verhaal. Iedereen luisterde stil.

In een land hier ver vandaan werd een jongen geboren.
Op dat moment woedde er over het land een vreselijke
storm. De vader was overgelukkig met zijn zoon, en nam
het kind mee naar buiten.
“Word even sterk en moedig als dit natuurwonder!”,
riep hij.
Een windhoos tilde het jongetje uit de armen van de vader. Het kind tolde in de lucht. De vader schreeuwde als
vermoord, maar even later viel de jongen ongedeerd in
zijn armen terug.
“Ik noem hem ‘Tornado’”, lachte de vader.
Tornado groeide als kool en werd beresterk.

“Ik heb leuk nieuws”, zei Hendriek. “Ik blijf een paar dagen in het dorp.”
Berlinde kon haar geluk niet op. Het was de eerste keer
dat ze haar vader zou horen vertellen.
Er was veel volk op het marktplein toen Hendriek aan
een verhaal begon. Iedereen luisterde geboeid.

In een ver land werd een jongen geboren. De vader was
blij met zijn zoon. Hij nam het kind mee naar buiten.
Toen woedde een storm over het land.
“Word sterk en moedig als deze storm!”, riep hij.
Een windhoos tilde het jongetje op. Het kind tolde in
de lucht. De vader riep als vermoord. Even later viel
de jongen weer veilig in zijn armen.
“Ik noem mijn zoon ‘Tornado’, lachte de vader. “Het is
een goede naam voor hem.”
Tornado groeide als kool. Hij werd sterk als een os.

In een land hier ver vandaan werd een jongen geboren.
Op dat moment woedde er over het land een vreselijke
storm. De vader was zo gelukkig met zijn zoon, dat hij
het kind mee naar buiten nam.
“Word even sterk en moedig als dit natuurwonder!”,
riep hij.
Een windhoos tilde het jongetje uit de armen van de vader. Het kind tolde in de lucht. De vader schreeuwde als
vermoord, maar even later viel de jongen ongedeerd in
zijn armen terug.
“Ik noem hem ‘Tornado’”, lachte de vader.
Tornado groeide als kool en werd zo sterk als een os.
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Uiteraard hebben we ook aandacht
voor de klassieke jeugdliteratuur. In de
bovenbouw werken we in twee thema’s
rond klassieke jeugboeken.

Joke van Leeuwen Toen mijn vader een struik werd

Voordat Toda’s vader een struik wordt, is hij banketbakker. Iedere dag staat hij voor dag en dauw op
om wel twintig soorten gebakjes te maken en drie
soorten taart. Tot op een dag alles verandert. In het
zuiden breken gevechten uit en Toda’s vader moet
erheen om het land te verdedigen.
Gelukkig heeft hij het handboek Wat Elke Soldaat Moet Weten. Hierin staat precies hoe hij zich
met takjes en bladeren kan verkleden als struik,
zodat de vijand hem niet herkent.
Toda blijft met haar oma achter in de stad, maar
ook daar is het niet langer veilig. Ze wordt naar
haar moeder gestuurd, die in het buurland woont.
De reis ernaartoe is vol avonturen en gevaar. Maar
Toda geeft niet op. Ze moet haar moeder vinden!
Joke van Leeuwen schreef en tekende prachtboeken als Deesje, Het verhaal van Bobbel die in
een bakfiets woonde en rijk wilde worden en Iep!
Haar teksten en illustraties zijn met vele prijzen
bekroond.

5

Bij TALENT werden ook begrijpelijke
informatieve boeken geschreven
voor elk leerjaar, te lezen op papier
of digitaal op bingel.be.

Over haaien en walvissen
Met de kieuwen kan een
haai onder water ademen.
De staart staat verticaal.
Hij gaat van links naar rechts.
In zijn bek staan veel scherpe
tanden.
De meeste haaien leggen eieren.
Het jong komt dus uit een ei.

staart

kieuwen

staart

haai

scherpe tanden

Met het spuitgat op zijn kop kan de walvis ademen.
Zo komt er lucht in de longen.
De staart staat horizontaal. Hij gaat op en neer.
Deze walvis heeft geen tanden. In zijn bek hangen
baarden of baleinen.
Het jong wordt levend geboren in het water.
Hij drinkt melk bij de mama.

De jeugdauteurs
stellen in filmpjes
hun boek voor
om het lezen bij
de leerlingen te
stimuleren.

Er zijn zo’n 380 verschillende soorten haaien.
De meeste haaien zijn niet gevaarlijk voor mensen.
Ken jij deze? De hamerhaai, de grote witte haai, de tijgerhaai, de zebrahaai.
In de Noordzee zwemt ook een haai: de hondshaai. Hij is niet zo groot en
wordt ongeveer 80 cm.

En de walvishaai? Dat is een haai!
Het is de grootste vis ter wereld,
hij kan wel 12 meter lang worden.
Een echte reus dus, maar niet
gevaarlijk voor de mens.
Hij eet alleen maar piepkleine diertjes
en plantjes.

spuitgat

walvis
baarden of baleinen
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Samen in zee
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Samen in zee
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Hoe sluit TALENT aan op de leerplannen en de eindtermen?

TALENT sluit aan bij de huidige eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Dat zie je door de weergave van de
doelen bij elke les.
Thema 3 - les 5

Elke les heeft een
hoofddoel. Dat
hoofddoel wordt tevens
weergegeven in het
lesdoel voor de leerling
in het taalschrift of het
leesboek..

Word schandalig rijk!
Domeinen:
Onderwerp:
Lesduur:

In de lessen komen
doelen van verschillende
domeinen aan bod. Het
icoon verduidelijkt telkens
uit welk domein het doel
komt.

Samenhang

Materialen

Via de ontdekplaat bekeken de leerlingen het leven van een aantal
van de rijkste mensen op aarde. Ze ontdekten ook de keerzijde
van die verhalen: armoede, goede doelen die mensen in armoede
proberen te ondersteunen ... In les 4 namen we het ontstaan van
het geld onder de loep en haalden de leerlingen heel wat kennis
uit informatieve teksten. Die kennis wordt ingezet om in deze les
schandalig rijk te worden. De leerlingen schrijven een fictief verslag
van hun dagverloop waarbij ze kiezen waaraan ze hun gewonnen
fortuin wensen te besteden. De schrijftips die ze daarvoor gebruiken
komen terug in les 11.

Digitaal
> bordboek
> dvd

Lesdoelen
Hoofddoel van de les
Korte, eenvoudige verhalen en gedichten schrijven naar
analogie van voorbeelden.

Folio
> taalschrift p. 71-74
> bronnenbladen 1-2
> bronnenblad 3
Diversen
> kladpapier
> woordenboek
> praatkaartjes
> dobbelstenen
> tablets of computer

Andere doelen
Eenvoudige instructies (met vier duidelijk te onderscheiden
stappen) begrijpen en uitvoeren.
> Eigen mening verwoorden in een kleine kring en grote
kring en hun standpunt verduidelijken.
> Anderen laten uitspreken.
Bereid zijn na te denken over eigen schrijfgedrag.

Wanneer er in de les
gewerkt wordt met leesen schrijfstrategieën, dan
staan deze weergegeven
in de doelenlijst.

In de lessen komen
uiteraard ook leergebiedoverschrijdende doelen/
persoonsgebonden
doelen aan bod.

schrijven, luisteren, spreken
een verhaal schrijven naar analogie van een voorbeeld
75 minuten

Strategieën
Volgende schrijfstrategieën hanteren onder aansturing van de
leraar of met behulp van een stappenplan:
> Voor het schrijven: het schrijfdoel bepalen en woorden en
ideeën over de inhoud van de schrijftaak verzamelen.
> Tijdens het schrijven: hun gedachten onder woorden
brengen in de vorm van woorden en zinnen.
> Na het schrijven: het schrijfproduct reviseren qua opbouw
en reflecteren op het schrijfproces en -product aan de
hand van vastgelegde criteria.
Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Doelgericht en efficiënt handelen door te reflecteren en waar nodig
bij te sturen.

336

L3 - Thema 3 - les 5 - lesgang

Op het lerarengedeelte van bingel.be kun je Excel-bestanden downloaden waarin de koppeling met de
leerplandoelen van elke koepel staan, alsook de koppeling met de eindtermen.
Daarenboven zijn de doelen beschikbaar gesteld voor alle veelgebruikte agendasystemen. De planner op
het lerarengedeelte van bingel.be biedt daarbij de meeste voordelen, zoals materialenlijsten, gekoppelde
bordlessen en bingeloefeningen.

Talentwijzer
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Hoe maakt TALENT interactie mogelijk?

In elke les van TALENT wordt coöperatief gewerkt. De leerlingen gaan samen aan de slag bij opdrachten,
leggen elkaar zaken uit ... Om het coöperatief leren haalbaar en herkenbaar te maken, werken we in elk
leerjaar met 8 coöperatieve werkvormen. Vier van deze werkvormen schuiven door naar het volgende
leerjaar. In het volgende leerjaar vullen we die aan met 4 nieuwe en complexere werkvormen.

Gebruikte coöperatieve werkvormen in het thema
één gaat, drie blijven

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

De leerlingen zijn verdeeld in groepen van vier personen.
Elk groepslid krijgt een nummer van 1 tot en met 4.
De leraar geeft klassikaal de opdracht.
De groepen overleggen en gaan aan de slag.
De leraar zegt een willekeurig nummer.
Het groepslid met dat nummer staat recht en gaat naar een ander team. Hij of zij brengt verslag uit van de
bevindingen van de vorige groep.
De groep praat het nieuwe teamlid bij over hun bevindingen tijdens de vorige ronde.
Er wordt verder gewerkt en overlegd.
De leraar noemt een ander nummer.
De leerlingen met dat nummer staan recht en gaan naar een andere groep.
(Opgelet: Ze mogen niet aansluiten bij groepsleden waarmee ze tijdens de vorige sessie samenzaten.)
Er wordt opnieuw informatie uitgewisseld in de nieuwe groepen.
Na drie rondes zijn er nieuwe groepen gevormd. De activiteit kan eventueel in de oorspronkelijke groep
worden afgesloten of er kan een klassikaal verwerkingsmoment plaatsvinden.

L3 - Thema 3 - coöperatieve werkvormen

uitwisselen en delen

De leerlingen bekijken samen de topwoorden en bespreken ze. Terwijl ze dat doen, leggen ze om de beurt aan
elkaar uit hoe het woord geschreven wordt. Daarbij modellen ze de gebruikte spellingstrategie(ën).

les 6
les 12
les 17

partnerdictee

Materiaal per leerling: dicteekaartjes
1 Leerling 1 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 2 schrijft op.
2 Leerling 2 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 1 schrijft op.
3 Zo gaan ze verder tot de beide dictees geschreven zijn.
4 De leerlingen wisselen de kaartjes uit en verbeteren hun dictee.
5 Ze bespreken de fouten die ze maakten en leggen de spellingstrategie(ën) aan elkaar uit.

les 6
les 12
les 17

theaterlezen

De leerlingen lezen in groep een tekst, waarbij elke leerling een rol voor zijn rekening neemt.

les 15

313

2 Over verschillende aspecten van rijk zijn discussiëren
Coöperatief leren: één gaat, drie blijven
Verdeel de klas in groepjes van vier.
Geef alle leerlingen een nummer. Na elke ronde schuift één nummer
door naar de volgende groep.
Bespreek op voorhand in welke richting dat doorschuiven gebeurt.
De groepjes behandelen de volgende vragen. Eén leerling noteert de
antwoorden.
> Ronde 1: Maakt geld altijd gelukkig? Kun je alles oplossen met geld? Wat
wel en wat niet?
Noem tijdens de discussie het nummer van de leerlingen die tijdens
deze ronde naar een andere groep doorschuiven om informatie uit
te wisselen.
> Ronde 2: Vind je het geld in de wereld eerlijk verdeeld? Waarom (niet)?
Noem tijdens de discussie het nummer van de leerlingen die tijdens
deze ronde naar een andere groep doorschuiven om informatie uit
te wisselen.
> Ronde 3: Hoe denk je dat de dag van een schandalig rijk iemand eruit
ziet?
Noem tijdens de discussie het nummer van de leerlingen die tijdens
deze ronde naar een andere groep doorschuiven om informatie uit
te wisselen.
Laat van elke groep een leerling hardop vertellen wat er in hun groepjes
is gezegd.
3 Trivial je rijk spelen
Verdeel de klas in groepen van vier.
Jullie kunnen nu zelf schatrijk worden door een spel te spelen waarbij je
‘schandalige prijzen’ kunt winnen.
Het spelbord bestaat uit vijf gekleurde munten. Bij elke munt moet de
groep een vraag van het bronnenblad goed beantwoorden. Als het
antwoord juist is, gooit iemand van de groep met een dobbelsteen. Is
het antwoord fout? Dan is de beurt voorbij.
Het aantal gegooide ogen geeft aan welke prijs de groep in de
wacht sleept. Onder de gekleurde munt staan de prijzen met het
overeenkomstige nummer en een afbeelding. Alle leerlingen uit het
groepje schrijven de gewonnen prijs op bij oefening 2.

16

les 5
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Overige spelregels:
> Het spel wordt klassikaal gespeeld.
> Elk groepje komt om de beurt aan bod.
> De leerlingen van een groepje kiezen een gekleurde munt.
> De groep overlegt eerst voor ze het goede antwoord geven.
> Elk groepje krijgt slechts één vraag per keer en één kans om de vraag
te beantwoorden.
> Een groepje mag geen twee keer dezelfde munt kiezen.
> Elk groepje wint slechts één loterijprijs per munt.
> Het groepje dat als eerste een loterijprijs bij elke munt heeft, is
de winnaar van het spel. Het spel gaat dan gewoon door met de
overige groepen en is pas gedaan als elke groep de loterijprijzen bij
elke munt heeft bemachtigd.

kladpapier
TIP! Schrijf de vragen
op het bord.

TIP! In deze groepen
maken de leerlingen de
schrijfopdracht. Hou daarmee
rekening bij de samenstelling.

bronnenbladen 1-2
taalschrift p. 72

TIP! Om tijd te winnen
kunnen de overgebleven
groepen gewoon dobbelen
voor hun prijs zonder een
vraag te beantwoorden.
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Hoe breidt TALENT de woordenschat uit?

Leerlingen zijn gebaat bij bewuste aandacht
voor de school- en instructietaal om de lessen
te kunnen volgen. TALENT wil een voorbeeld
zijn voor een didactische aanpak in de klas.
Uiteraard leren de leerlingen ook veel woorden
buiten de les Nederlands. Wat je in TALENT rond
woordenschat doet, pas je ook toe in andere
leergebieden. TALENT heeft op verschillende
manieren aandacht voor woorden:

C
30

35

40

Themawoorden: in de ontdekplaat
gaan de leerlingen samen aan de slag
om het thema in brede zin te ontdekken.
Daarbij kiezen ze samen over welke
zaken ze meer willen te weten komen
(belangstellingscentra). Automatisch
gaan de leerlingen hierbij hun voorkennis
activeren en delen met anderen. Daarbij
zullen ze ook specifieke woorden
gebruiken, gerelateerd aan het thema.
Niet al deze woorden zullen straks
voorkomen in de lessen. Als je wilt, kun je
zelf een woordspin bij het nieuwe thema
samenstellen.

D
45
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Tekstwoorden vind je in de
woordenschatkaders in het taalschrift en in
het leesboek. De tekstwoorden staan vetjes
in de tekst, maar in de woordenschatkader
hebben ze een kleur omdat ze
hoogfrequent zijn en bijgevolg interessant
zijn voor de algemene taalontwikkeling.

School- en instructietaalwoorden vind je
in de woordenschatkaders in het taalschrift.
De school- en instructietaalwoorden
staan vetjes in de opdracht en in de
woordenschatkader hebben ze een kleur,
om aan te duiden dat ze belangrijk zijn
voor de schooltaalontwikkeling.

“Dat denkt papa”, gniﬀelde Emmeline.
“En je mama ...”
“Die denkt dat ik bij papa ben. Goed, hé!”
Dorus stotterde en stamelde. Uiteindelijk zei hij: “Dat gaat zo maar niet, Emmeline!
Ik bel je moeder.”
Emmeline werd bleek. De traan die hij daarnet dacht te zien, liep nu over haar wang.
En er volgden er nog veel meer.
“Mag ik blijven, alsjeblieft? Een dagje. Alleen vandaag.
En vanavond bel ik mama. Beloofd!”
Hij wist dat het niet verstandig was.
Meer lezen?
Toch knikte hij traag.
Opvang voor kinderen die kunnen vliegen,
“Een dag, Emmeline”, zei hij.
Joke Guns, Talentbib 3
“En dan bellen we samen naar je mama.”
Opvang voor kinderen die kunnen vliegen | Joke Guns
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Dorus moet wat meer onder de mensen komen.
Dat vindt zijn zus Rebecca in elk geval.
Om haar tevreden te stellen, opent Dorus
een opvang voor kinderen die kunnen vliegen.
Hij weet zeker dat er geen enkel kind zal komen.
Emmeline denkt daar anders over.

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Opvang voor kinderen
die kunnen vliegen
Joke Guns | Sara Gerard
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Terloopswoorden vind je in de
woordenschatkaders in het taalschrift
en het leesboek. De terloopswoorden
staan vetjes in de tekst en zwart in de
woordenschatkader. Sommige leerlingen
hebben die woorden nodig om de tekst te
begrijpen, maar de leerlingen moeten ze
niet actief kunnen gebruiken.

“En vinden je ouders het goed dat je blijft proberen om
te vliegen?” lachte Dorus. In gedachten had hij alweer
een nieuwe versie van de vliegmantel.
“De week dat ik bij papa ben, teken ik mijn plannen.
Papa is bang voor alles! Ik mag niet op het klimrek want
dat is gevaarlijk. Ik mag niet in de buurt van de oven
komen want dat is gevaarlijk.
Hij en zijn vriendin houden me voortdurend in de gaten.
Daarom teken ik, een hele week lang.
De week dat ik bij mama ben, probeer ik alles uit.
Mama is vaak verdrietig. Dan voelt ze zich eenzaam.
Ze ziet het niet eens als ik gevaarlijke dingen probeer.
Lekker handig!”
Dorus keek Emmeline aan.
Ze klonk wel stoer, maar ze was het niet, stelde hij vast.
Hij dacht dat hij zelfs een traan zag in haar ooghoek,
maar helemaal zeker wist hij het niet.

26/10/17 12:52

de schets

snelle tekening

het litteken

wat soms op de huid overblijft nadat een wonde is genezen

zijn oren niet geloven

niet kunnen geloven wat er gezegd wordt

neerstorten

niet meer kunnen vliegen en hard op de grond neerkomen

de cape

mantel zonder mouwen

de pechvogel

iemand die altijd pech heeft

stamelen

haperend spreken, iets moeilijk gezegd krijgen

Thema 1 - les 4
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Wie zijn de hoofdpersonages in het verhaal?
Schrijf hun namen bij de illustratie in de tekst.

22/01/18 07:41

het hoofdpersonage
belangrijkste personage van het verhaal
de illustratie
tekening of prent
Maar ook over ons!

Wie zijn de personages in een verhaal?
Een verhaal gaat altijd over iets of iemand.
Dat zijn de personages.
Beeld je in:

Dit verhaal
gaat over mij!

> Waar zijn ze?
In het bos, bij grootmoeder ...
> Wat gebeurt er met ze?
Ze verdwalen, ze worden opgegeten ...
> Hoe voelen ze zich?
Bang, boos, blij ...

Ik ben dus het
hoofdpersonage.

Hoe meer je je inleeft, hoe leuker het verhaal wordt!
Sommige personages zijn belangrijker dan anderen. Erg belangrijke personages
noemen we hoofdpersonages.

3

Jij bent Emmeline.
Vul het vriendenboekje in met wat je weet uit de tekst. Wat je niet weet, geef je een ?.

Teken mij
Mijn naam is

.

Mijn hobby is

.

Mijn lievelingsdier is

.

Mijn favoriete film is

.

Dit ben ik.
Ik lust graag

.

Dit is mijn grootste droom:
Ik kan wel/niet vliegen. Ik heb het al

.
keer geprobeerd.

Wat ik niet leuk vind:

7
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les 18

In elk thema worden school- en
instructietaalwoorden en de tekstwoorden
ingeoefend (= consolideren en
semantiseren) in een aparte les
betekenissen. Via diverse werkvormen
stimuleren we de leerlingen om de
woorden actief te gebruiken en te
koppelen aan andere woorden die ze
kennen (= betekenisnetwerk).

Kostbare woorden
Ik kan woorden uit dit thema verklaren en ze gebruiken.

1

Vul het juiste woord in. Kies uit:
de scooter – het huishouden – stofzuigen – werktuigen – schop
1 In de garage vond ik een hamer, een zaag en een

.

Dat zijn allemaal

.

2 Papa gaat nog strijken, poetsen en

.

Hij doet

In de evaluatie taaldenken nemen we
telkens een luik ‘betekenissen’ op, om op
het einde van het thema de verworven
woordenschat te kunnen beoordelen.

.

3 Welk vervoermiddel kies jij?
De ﬁets, de auto of

?

Wat zijn onderliggende en bovenliggende begrippen?
Een bovenliggend begrip is een verzamelnaam voor verschillende voorwerpen samen.
De verschillende voorwerpen worden onderliggende begrippen genoemd.
Bv.

Een overzicht van de woorden van elk leerjaar
vind je op het lerarengedeelte van bingel.be.

2

bovenliggend begrip

fruit

muziek

onderliggend begrip

appel, peer, kiwi, banaan ...

jazz, disco, reggae, hiphop ...

Schrijf het juiste woord onder de tekening. Kies uit:
het biljet – kwispelen – de leiband – de scooter

Thema 3 - les 18
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Hoe vormt TALENT talentrijke spellers?

TALENT leert de leerlingen, vanuit een correcte klank- en woordanalyse, hoe ze woorden juist moeten
schrijven met als uiteindelijke doel de transfer naar de dagelijkse schrijftaal.
Daarbij slaat het de brug tussen een geïsoleerde en een geïntegreerde spellingaanpak.
Dit gebeurt in drie lesblokken van 25 minuten, vrij te spreiden over de week.
Aanbreng (25’)
›› herhalen
›› inductief ontdekken
›› directe instructie
›› visueel dictee (oefening 1)

Inoefening (25’)
›› kort herhalen
›› inoefenen

Signaal en integratie (25’)
›› signaaloefening
(partnerdictee)
›› integratieoefening

Tijdens deze lesblokken leren de leerlingen strategieën om de verschillende spellingmoeilijkheden aan te
pakken:
de hoorstrategie: je schrijft wat je hoort.
de onthoudstrategie: je onthoudt de schrijfwijze van het volledige woord.
de regelstrategie: je past een regel toe.
de analogiestrategie: je schrijft een woord net zoals een kapstokwoord.
de zoekstrategie: je zoekt de schrijfwijze van een woord op in een woordenboek.
18
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Aanbreng (25’)
TALENT laat leerlingen toe zich volledig te focussen op specifieke spellingproblemen. In de verschillende
spellinglessen staan telkens een beperkt aantal spellingmoeilijkheden centraal en de oefenvormen laten
leerlingen toe zich te concentreren op het aanleren en inoefenen van spellingregels.

In de herhalingsfase schrijven de
leerlingen op een schrijflei of een
wisbordje. De leraar dicteert enkele
woorden uit een vorige les en elke
leerling noteert de woorden op
de individuele schrijflei. Het grote
voordeel van het werken met zo’n
schrijflei is de mogelijkheid tot
directe feedback. Als de leerling de
schrijflei in de lucht steekt, kun je
eventuele fouten direct analyseren
en remediëren. Onderzoek leert dat
je met de schrijflei de werkhouding
en betrokkenheid van alle leerlingen
sterk verhoogt.
Als de leerlingen niet over een
schrijflei beschikken, kun je de
woorden ook letter voor letter laten
spellen. Je dicteert bijvoorbeeld
‘auto’ en je vraagt een leerling dat
woord letter voor letter te spellen:
a-u-t-o. Zo weet je onmiddellijk of
de leerling de au met a-u of o-u
schrijft.

De leerlingen moeten zo goed
mogelijk op het spellingprobleem
en de oplossing ervan georiënteerd
worden: wat is het probleem en
hoe kan ik het aanpakken? De
oriëntatie gebeurt zoveel mogelijk
via inductief ontdekken: je
laat de leerlingen de aanpak zelf
ontdekken en zegt de regel dus
niet voor. Daarna volgt een direct
instructiemoment waarbij de
aanpak van de spellingmoeilijkheid
besproken en vastgezet wordt.

Lesgang
Aanbreng (25 minuten)
1 De voorgaande spellingsmoeilijkheden herhalen: woorddictee
Herhaal in een woorddictee enkele woorden uit de vorige les. Laat de
leerlingen de woorden mondeling spellen of op een schrijflei noteren.
Geef onmiddellijk feedback.
> knappe
De meester heeft ... kinderen in zijn klas.
> zitten
Ze blijven altijd flink op hun stoelen ... .
> stoppen
Ze ... met praten als de meester dat vraagt.
> lekker
Daarom geeft de meester de kinderen een ... ijsje.
> Hebben
... ze dat niet verdiend?
2 De moeilijkheid inductief ontdekken
Los de toppuzzel klassikaal op. De leerling die een woord aanreikt, moet
het woord ook mondeling spellen.
3 Directe instructie
Bespreek de spellingmoeilijkheid. Werk inductief: laat de leerlingen de
spellingmoeilijkheid ontdekken en verwoorden. Model of laat modellen
hoe je tot een juiste schrijfwijze komt. Bespreek de spellingweter (‘Zo
moet je verenkelen’) en de strategie. Model nogmaals aan de hand van
een zelfgekozen woord. Verwijs naar de wandplaat.
Bespreek samengestelde woorden als ‘inhalen’ en ‘windmolen’. Sta stil bij
elke klankgroep en merk op dat je enkel bij ‘mo’ en ‘ha’ op het einde een
lange klank hoort. Hoor je op het einde van een klankgroep een lange
klank, dan schrijf je één klinker en één medeklinker. Model ook hier de
strategie.

schrijflei

spellingschrift p. 11

spellingschrift p. 126
wandplaat: verenkelen en
verdubbelen

4 De toegepaste strategieën herhalen
Coöperatief leren: uitwisselen en delen
Sluit de puzzel op het digibord. De leerlingen vullen in duo’s de puzzel
uit hun spellingschrift in. Om de beurt reiken ze een woord aan. Telkens
modellen ze de strategie voor hun partner.

spellingschrift p. 11

5 Gedifferentieerd verwerken aan de hand van visueel dictee
Laat de leerlingen oefening 1 oplossen.

spellingschrift p. 11

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke en instructiegevoelige leerlingen
> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking.
> zoeken twee voorbeeldwoorden (bv. kamer, zeven, bomen, muren).
> houden met behulp van hun schrijflei een partnerdictee.

L3 - Thema 1 - les 17 - lesgang

TALENT kiest ook bij spellinglessen voor het inbouwen
van coöperatieve werkvormen waarbij leerlingen
discussiëren met elkaar over de leerstof, elkaar uitleg
geven en elkaar proberen aan te vullen. Leerlingen
leren immers niet alleen van de interactie met de
leraar, maar ook van de interactie met elkaar. Zo
worden ze na de directe instructie uitgedaagd om in
groepjes met de nieuwe leerstof aan de slag te gaan.
Daarom zijn een aantal oefeningen uit het
spellingschrift bewust opdrachten in groep.

De eerste oefening is altijd een visueel dictee: de
leerling bekijkt het woord, dekt het af en schrijft het in
de zin.

Talentwijzer
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Elke lesweek begint met een toptekst, een topprent of een toppuzzel waarin
enkele veelgebruikte woorden per spellingmoeilijkheid aan bod komen.
Woorden die leerlingen leren schrijven, worden op die manier in een context
aangeboden die inhoudelijk aansluit bij het taalthema.

les 6

Woorden net als apen en vissen
De apen in de zoo waren door het dolle heen.
Lekker brutaal gluurden ze bij de baas naar binnen.
Daar ontdekten ze een nieuwe soort muis.
Hij zat midden op tafel in het felle licht van een lamp.
“Kijk!” riepen ze met een glimlach op hun lippen.
Alle dieren deden het, zelfs de katten.
“Haha, jullie zijn er lekker ingetrapt.
Het is de muis van een computer”, lachten de
toffe apen.

Spellingweter 34
1

Verdubbelen of verenkelen

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin.
de apen

De

jullie waren

slingeren aan de takken.
jullie gisteren ook in de speeltuin?

lekker

Vind jij die kaastaart echt

brutaal

Dat meisje is heel

midden

?
. Ze scheldt je zomaar uit.

in het hok zit een grote leeuw.

felle

De

de katten

Zijn tien

sterker dan een ezel?

zij deden

Gisteren

de dieren wat raar.

toffe

Badminton lijkt me een

verstoppen

De eekhoorns gaan hun nootjes

afhalen

Gaan jullie soms pizza’s

binnen

Het is

wind blaast de fietser om.

sport.
.
?
warmer dan buiten.

Thema 2 - les 6
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De woorden uit de context oefenen
de leerlingen via een visueel dictee
in. Daarbij geven de zinnen ook
aanvullende context aan de woorden.

20
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Het bingelicoon geeft aan bij welke oefeningen
er bingeloefeningen beschikbaar zijn. Via Bingel
Raket vindt elke leerling deze oefeningen met
één klik terug op het bingeleiland (zie ook p. 32)

Verlengde instructie
> Spreek het woord hardop uit.
> Verdeel in klankgroepen. Klappen kan je daarbij helpen.
> Luister naar het einde van de klankgroep. Zeg de laatste klank hardop.
> Denk na: is deze klank lang? De onthoudzin kan je daar bij helpen.
> Bij een lange klank schrijf je één klinker en één medeklinker.
> Schrijf het woord op. Markeer de (verenkelde) lange klank.

Inoefening (25’)
Na de aanbreng oefenen
de leerlingen het
spellingprobleem. In
het spellingschrift zijn
daarvoor oefeningen
voorzien. Deze oefeningen
hebben verschillende
verwerkingsniveaus. De eerste
oefeningen focussen op het
woordniveau, vervolgens wordt
er geoefend op zinsniveau en
tot slot op tekstniveau, om
de transfer naar de dagelijkse
schrijftaal te maken.

Inoefening (25 minuten)
6 Kort herhalen van de leerstof
Dicteer drie woorden met verenkeling (bv. bomen, lezen en kale). De
leerlingen spellen mondeling of schrijven op de schrijflei. Laat hen
modellen hoe ze het probleem aanpakken.

schrijflei
TIP! Gebruik de zelfgevonden
woorden uit oefening 1.

7 Schriftelijk oefenen
Laat de leerlingen oefening 2 tot en met 7 oplossen.

spellingschrift p. 12-13

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
> gaan onmiddellijk over tot zelfstandige verwerking, inclusief
uitbreidingsopdrachten.

TIP! Laat een spellingsterke
en een spellingzwakke
leerling samenwerken. De
spellingsterke neemt de rol
van mentor op zich.

Instructiegevoelige leerlingen
> overlopen eerst met de leraar de oefeningen.
> maken de basisoefeningen.
Instructieafhankelijke leerlingen
> maken de oefeningen in miniklas onder begeleiding.
> modellen beurtelings de eerste opdracht van elke oefening.
> kleuren telkens de verenkelde klank.
> lossen de rest van de oefeningen zelfstandig op.
Oefening 3: bespreek de overgang van enkelvoud naar meervoud. Wijs
erop dat er verenkeld wordt omdat bij het meervoud de lange klank op
het einde van een klankgroep komt te staan en dat dat soms ook zo is
bij woorden in het enkelvoud, bv. ezel.

132
2
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Klap de woorden. Kleur:

5

als je een lange klank hoort aan het einde van een klankgroep.

Zoek in de zinnen woorden als ‘apen kopen dure kleren’. Onderstreep ze en schrijf ze op.
1 Elke zomer gaat Waldo naar dezelfde flat aan zee.

proper

verkopen

lachen

kabels

muziek

tranen

opmaken

blauwe

inhalen

mannen

poorten

uitlezen

wereld

verzwijgen

voetballen

honderd

afdrogen

eten

2 Zijn broer en zus spelen op het strand.
3 “Wil jij snel een ijsje halen op de dijk?” vraagt zijn moeder.
4 Waldo weet een nieuwe plek waar ze ijsjes verkopen.

3

5 Hij duwt snel de deur van de winkel open.

Maak er meer van. Kijk naar het voorbeeld.
een boot

twee

een paal
een zoon

6
een muur

veel

drie

een teen

vijf

zeven

een brood

vier

een school

meer

een ezelsoor

twee

een schaap

tien

een kampvuur

drie

boten

Ik twijfel.

Vul de zin aan met een rijmwoord.
1 Ik zag twee beren broodjes
2 De geitjes waren nog alle

in leven.

3 Ik krijg een geschenk van mijn peter en mijn
4 Ik leg mijn wafel op de

.
.

5 De kinderen maken flink hun

.

6 Er ligt een hamer in die
4

Schrijf het juiste woord onder de tekening.

.

7 In die woning woont een oude

7

.

Vul de tekst aan.
Straks komt mama mij wakker

.

Dan doet ze de deur

.

Ik hoor mama de trap al op
Ik knijp mijn
en ik hou mijn

12
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Fout? Verbeter.

.

.
dicht
in.
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Signaal en integratie (25’)
Preventie en vroegtijdige interventies zijn effectiever en efficiënter dan late interventies of leerhulp. Daarom
moeten de leerlingen in hun leerproces ook nauwkeurig worden gevolgd. Om dat mogelijk te maken,
voorzien we elke week een korte signaaloefening. De signaaloefening heeft een dubbele functie: via
een wekelijks partnerdictee worden de spellingmoeilijkheden verder geautomatiseerd, maar uiteraard ook
gecontroleerd. Het wekelijks partnerdictee is in eerste instantie dus een oefening. Omdat we het dictee
als een echte oefening zien, is het dictee opgenomen in het spellingschrift. Het dictee heeft ook een
signaalfunctie en laat leerlingen toe gericht te oefenen in het differentiatieblok en zich zo optimaal voor te
bereiden op de korte termijndictees.
De signaaloefening bestaat uit woorden die leerlingen al eerder in de oefeningen schreven, maar ook uit
transferwoorden die niet eerder aan bod kwamen. In de handleiding staat aangeduid wat beoordeeld moet
worden in functie van het portfolio.
Tijdens de signaaloefening
staat ook het aanleren van
een goede controleattitude
centraal. De leerlingen worden
uitgenodigd om na het dictee
het geschrevene te controleren
en een kruisje te plaatsen
bij de woorden waarvan ze
niet zeker zijn dat ze juist
geschreven zijn. Elke lesweek
biedt bovendien ook een extra
oefening op het trainen van dit
spellingbewustzijn. Leerlingen
leren op die manier in te
schatten of een woord goed
gespeld is en of ze moeten
twijfelen over de schrijfwijze
van een woord. Twijfelen
ze, dan moeten ze bepalen
welke spellingstrategieën ze
kunnen toepassen om fouten
te voorkomen of te verbeteren
(Oepkes, 2006). Uiteraard laten
we ook toe dat bij twijfel het
woord opgezocht wordt.

Signaal en integratie (25 minuten)
8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 8.
Leerling 1
1 Mijn tenen zijn vuil en stinken.
2 Jan behaalde zeven op tien.
3 Je mag de kaarsjes uitblazen.
4 Die kerels kun je niet vertrouwen.
5
6

Talentwijzer

TIP! Focus op de ‘Ik twijfel’kolom. Nadat de leerling het
woord of de zin schreef, leest
hij na wat hij schreef. Twijfelt
hij over de schrijfwijze, dan
zet hij een kruisje.

Mijn oma koopt een hele dure ring.
Hij heeft tranen in zijn ogen.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

tenen, zeven

uitblazen, kerels

Woorden in zin

ogen, dure, tranen

hele, oma

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Mijn en Hij
5

5
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

TIP! De puntenverdeling is
facultatief.

Leerling 2
1 Mijn mama is een deftige dame.
2 Je mag me je huiswerk geven.
3 Die motor gaat ons inhalen.
4 Er gaat niets boven een lekker soepje.
5
6

De grote vogel vloog door de kamer.
Kun jij zelf je boterham smeren?

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles

Transfer

Losse woorden

dame, inhalen

geven, boven

Woorden in zin

smeren, vogel,
kamer

grote, boterham

Leestekens/
hoofdletters
Totaal /10

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: De en Kun
5

5
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit. Met
gekleurde balpen verbeteren ze hun eigen dictee.
Ze bespreken hun fouten en zoeken samen de juiste schrijfwijze. Daarbij
geven ze elkaar uitleg. Bij twijfel roepen ze hulp in. Het correcte woord
schrijven ze op de twee correctielijnen.

De signaaloefening laat je het
best onmiddellijk verbeteren
9 Integratieoefening
door de partners. Onder elk
Laat de leerlingen oefening 9 oplossen.
dictee is ruimte voorzien voor
moeilijke woorden. Leerlingen
kopiëren de fout geschreven
woorden drie keer en doen dit
het best naast elkaar. Het naast
elkaar overschrijven verplicht
de leerlingen het woord telkens
goed te analyseren. Hou daarbij
rekening met dyslectische
leerlingen. Voor hen kan één keer volstaan.

22

spellingschrift p. 14
kopieerblad 1

TIP! Laat de leerlingen
elkaars werk verbeteren.

spellingschrift p. 14
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Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
Integratieoefening
> lossen de oefening zelfstandig op.
> vergelijken en bespreken de oplossingen in duo.
Instructiegevoelige leerlingen
Integratieoefening
> lossen de oefening in partnerwerk op: de partners bespreken om
welke moeilijkheid het gaat en hoe ze die aanpakken.

Pre-instructie
Als je de klas goed kent,
dan weet je vooraf welke
leerlingen bij een nieuwe
spellinginhoud extra
instructie nodig zullen
hebben. Bij die kinderen
kun je pre-instructie geven.
Dat betekent dat je die
leerlingen voor de eigenlijke
les al informatie en
instructies geeft, zodat ze
tijdens de les beter kunnen
volgen. Op het einde
van elke lesgang vind je
daarvoor suggesties terug.

7

Instructieafhankelijke leerlingen
Partnerdictee
> Heel zwakke spellers gebruiken het dicteekaartje als kopieerkaart.
Wie twijfelt, kan even spieken, het woord afdekken en opschrijven.
> De leerlingen zetten een kruisje als ze het woord overgeschreven
hebben. (compenserende maatregel)
Integratieoefening
> werken in miniklas onder begeleiding.
> modellen om de beurt de aanpak van de moeilijkheid.

Pre-instructie voor de volgende spellingweek
In de volgende spellingweek gebeurt de integratie van de verdubbelings- en verenkelingsregel. Woorden in
klankgroepen verdelen is voor beide regels een cruciale vaardigheid. Die vaardigheid kun je extra inoefenen
met leerlingen die het er moeilijk mee hebben.
1 Verdelen in klankgroepen van woorden met een korte klank. Bespreek na elk woord of de korte klank al dan
niet op het einde van de klankgroep staat. Bv. man den, ka tten, bor den, me ssen, po tten, ten ten, vol gen,
vi ssen.
2 Verdelen in klankgroepen van woorden met een lange klank. Bespreek na elk woord of de lange klank al dan
niet op het einde van de klankgroep staat. Bv. dra gen, woor den, bees ten, bo ter, paar den, ne gen, buur ten,
zu re.
3 Verdelen in klankgroepen van woorden met een korte klank en woorden met een lange klank op het einde
van een klankgroep. Bv. re gen, he bben, sto ppen, dro men, ki ppen, za del, bu ren, ba kker.

Elke spellingweek
eindigt met een
integratieoefening,
waarbij inhouden uit de
voorbije lessen gemengd
aan bod komen. Na de
terugblik bij het begin van
de les duikt op die manier
opnieuw een oefening
op waarbij meerdere
spellingmoeilijkheden
door elkaar aan bod
komen, inclusief de
meest recent behandelde
spellingmoeilijkheid.

Ik twijfel.

Luister goed. Schrijf op wat je hoort.
1
2
3
4
5

134

L3 - Thema 1 - les 17 - lesgang

6
Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

8

Wat gebeurt er met de klanten bij de kappers? Schrijf minstens vijf zinnen.
Lees je zinnen voor aan je buur.

Bij de integratieoefening gaan de
leerlingen vaak creatief
aan de slag: ze schrijven
een krantenartikeltje,
bedenken een
mopje, verzinnen een
toverspreuk, omschrijven
een eigen uitvinding ...
Op die manier komen ze
los van het zuiver spellen
en integreren ze de
vaardigheid in een leuke,
productieve activiteit.
10

Thema 1 - les 12
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Ook heb ik helemaal geen last

13

Hoe evalueert TALENT de inzichten, kennis, vaardigheden
en attitudes van de leerlingen?

En springt er ‘s nachts om twaalf uur

dan zeg ik: “Jammer beste vent,
dat jij zo ingewikkeld bent!”

TALENT voorziet na elke les een zelfevaluatie. De zelfevaluatie is een inspiratiebron voor de leraar om het
Ik kijk na!
de pret
portfolio (digitaal
in de zorg- en evaluatiemodule
of op papier in de zorg- en evaluatiemap) in te vullen.
plezier
Ik heb elke zin:
W

juist overgeschreven.

ingewikkeld

netjeskan
overgeschreven.
ingewikkeld,
(hier ook) met
Via Bingel Raket
de leerling zijn of haar
zelfevaluatie
ook digitaal inbrengen. De ingevoerde zelfevaluatie
doeken er rond
Ik heb achter elke zin:
van de leerling
een wordt
punt gezet. dan automatisch overgedragen naar het digitale portfolio. Je dient dan alleen het
portfolio bij te sturen op basis van jouw observaties tijdens de les.

3

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon het gedicht aanvullen door naar de prenten te kijken.
Ik kon de zinnen juist en netjes overschrijven.
Ik werkte goed samen met anderen.

31/01/18 14:28

Doelen Nederlands

Onvoldoende
beheerst

Les

Domein

Doel

Algemeen

lezen

Je kunt vlot en vloeiend woorden, zinnen en teksten lezen.

Les 3

spelling

Je kunt woorden met ei of ie correct schrijven.

H2

39

Les 4

lezen

Je kunt zeggen wie de hoofdpersoon is en hoe die zich voelt.

H3

34

spreken

Je kunt emoties benoemen en verwoorden bij het bekijken van de foto’s.

Les 5

schrijven

Je kunt zinnen in een gedicht aanvullen door naar de tekeningen te kijken.

Les 7

taaldenken

H

HT*

H1

Je las spontaan een of meerdere boeken gedurende het thema.

Daarnaast voorziet
TALENT de volgende
evaluatie-instrumenten
voor permanente en
formatieve evaluatie:

1

Je kunt de zinnen correct en verzorgd overschrijven.

Les 10

H4

Je kunt zeggen bij welke groep een naamwoord hoort: bij personen, planten, dieren,
voorwerpen of dingen.

H4

schrijven

Je kunt de woorden juist en verzorgd overschrijven.

lezen

Je kunt vertellen hoe de hoofdpersoon in het artikel zich voelde.

H5

Je kunt vragen over het krantenartikel juist oplossen.

H5

30

Je kunt informatie die je nodig hebt in de tekst vinden.

H5

30

H6

39

spreken

Je kunt samen met een partner verschillende vragen beantwoorden.

spelling

Je kunt woorden met ei of ij correct schrijven.

schrijven

Je gebruikt de schrijftips om een goed raadsel te maken.
Je kunt goede zinnen bouwen en ze verzorgd opschrijven.

luisteren

Je kunt raadsels oplossen door goed te luisteren naar alle tips.

taaldenken

Je kunt naamwoorden in een tekst aanduiden.

H7

Je kunt voorbeelden van naamwoorden geven.

H7

6/02/18 08:38

›› Observatieschema’s
Les 11
Les 12
voor vlot en vloeiend
lezen, spreken en
Les 14
luisteren worden
zowel folio als digitaal
aangeboden. Op die
manier kan de leraar
de evolutie van de leerling in kaart
brengen.

Je kunt woorden die een naam geven aan personen, planten, dieren, voorwerpen of dingen
herkennen en aanduiden.

Naam:
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Kleur:

/5

alle bijvoeglijke naamwoorden.

›› Na elk thema zijn er schriftelijke
toetsen voorzien voor:
›› begrijpend lezen fictie,
›› begrijpend lezen non-fictie,
›› spelling,
›› taaldenken (incl. betekenissen),
›› luisteren (3 x per schooljaar).

De dictees voor spelling zijn
daarenboven beschikbaar als digitale
toets in de zorg- en evaluatiemodule
van bingel.be.

Nr.

Deel 1: Taaldenken: bijvoeglijk naamwoord en trappen van
vergelijking
1

TALENT voorziet op het einde van
elk thema tijd om een selectie van
deze toetsen aan te bieden voor
evaluatie.

Datum:

1 Loes en Daan wandelen door het donkere bos.
2 Ze hebben een echte schatkaart gevonden.
3 Nu zijn ze op zoek naar een grote schat.
4 Ze vinden een geel kruis op een dikke boom.
5 Loes begint te graven met een oude schop.
6 Samen trekken ze de kist uit de natte grond.
7 De kist zit vol schitterende muntstukken.
8 Loes steekt haar vuile handen in de lucht.

2

3

Maak een zin waarin een bijvoeglijk naamwoord staat. Onderstreep dat bijvoeglijk
naamwoord.

/1

Kleur:

/1
de zin waarin jong als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt.

Dat is een jong veulen.
De merrie kreeg gisteren een jong.

Portfolio: Onder mijn bed

Zorgmap_T3.indd 5

Talent2_Taalschrift A.indb 75
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Thema 3 - les 5

›› Bij de schrijf- en spreektaken worden
e Hoeveel potenopgenomen
heeft het dier?
evaluatiecriteria
voor de
leraar. Op die manier kun je de schrijf- en
f Heeft het dier vleugels, vinnen, voelsprieten ... ?
spreektaak van de leerling beoordelen
(voor rapportering).

e Schrijf wat je weet over de jongen van het dier.
Schrijftips:
We vertellen of de jongen levend
geboren worden of uit een ei komen.
We vertellen hoeveel jongen er tegelijk
worden geboren.
We vertellen of de ouders voor de
jongen zorgen.
We vertellen wat de jongen eten.

g Hoe ziet de snavel of de bek van het dier eruit?

›› Na thema 4 en thema 9 zijn er summatieve
toetsen voorzien. Die toetsen het lange
4 Vertel meer over het dier.
termijngeheugen
van de leerlingen. Er zijn
a Waar leeft het dier?
summatieve toetsen voor:
Schrijftips:
We vertellen of het dier op het
›› begrijpend lezen fictie,
land leeft of in het water.
We vertellen of het dier in het
bos, de woestijn, de bergen, op
›› begrijpend lezen non-ficte,
de vlakte ... leeft.
We vertellen of het dier alleen of
›› taaldenken (incl betekenissen).
in een kleine/grote groep leeft.

5

Kijk jullie antwoorden na.

Waar let ik op?
We geven genoeg informatie.
Onze antwoorden zijn geschreven in goede zinnen.
Onze zinnen beginnen met een hoofdletter.
Punten, komma’s en andere leestekens staan op de
juiste plaats.

b Wat eet het dier?

›› Naast de wekelijkse signaaloefeningen
voorzien we ook controledictees voor
c Is het dier gevaarlijk voor de mens? Waarom (niet)?
spelling (= summatieve evaluatie) na
thema 3, 6 en 9 (in de loop van de week
van de projectbundels). Die dictees
controleren de beheersing van de
d Wie zijn de vijanden van het dier?
geleerde inhouden over een langere
periode. Ook dat is belangrijk. We stellen
immers vast dat heel wat leerlingen aparte
spellingproblemen wel goed beheersen,
maar er niet in slagen ze te integreren.
Met de wekelijkse integratieoefeningen
willen we leerlingen hierop voorbereiden.
Met de controledictees toetsen we deze
langetermijnbeheersing. Daarom zijn de
controledictees ook genormeerd.
Het controledictee bestaat, net zoals het
wekelijks dictee, uit spellingleswoorden
en transferwoorden. Deze woorden
worden ofwel op woordniveau, ofwel op
zinsniveau getoetst.
We maken gebruik van redicodismaatregelen. Je kunt bijvoorbeeld
beslissen om heel spellingzwakke
leerlingen tijdens het dictee alleen de
spellingleswoorden zelf te laten schrijven.
Zinnen
Voor die leerlingen
is een zorgdictee
1
voorzien. Ze krijgen hetzelfde dictee als
de andere leerlingen, maar moeten enkel
2
de spellingleswoorden kunnen schrijven.
Voor de transferwoorden
is een visuele
3
ondersteuning voorzien. In de handleiding
4
staat aangeduid
wat geëvalueerd moet
worden.

6

Zoek een andere groep die klaar is.
a Lees jullie antwoorden aan elkaar voor.
b Vertel de andere groep wat je vindt van hun tekst. Wat was goed en wat kan beter?
We geven jullie zinnen
De beschrijving van jullie dier verdient
De informatie die jullie gaven over jullie dier verdient

Naam:

Datum:

Nr.

Thema 2 - les 10

Controledictee 1
Talent3_Taalschrift A.indb 51
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Woorden
1 De spin maakt haar

achter de kast.

2 Een vos is een

dier.

3 Ik heb een

op mijn voet.
varen.

4 Mijn papa kan goed met een
5 Hangt er een

in jullie huis?
geen mooie vogels.

6 Ik vind
7 Morgen
8 Het

we met de klas naar het zwembad.
is een feest dat de moslims vieren.
als ik moe ben.

9 Ik moet
10 Er

een luide schreeuw in de gang.
.

11 Ik lust graag pasta met rode
12 Onze hond heeft
13 De juf
14 Op die

.
met mijn mop.
hebben ze wel duizend koeien.

15 Onder een

lopen brengt ongeluk.

Naam:

Datum:

Nr.

Controlezorgdictee
Controledictee
1 1

De nieuwe koning eet graag vis.

Met Kerstmis steken we de kachel aan.

Onze ouders gaan vanavond op reis.

De hond legt het bot in de keuken.

Woorden
1 De
spin maaktweb
haar
1 De spin maakt
haar
2 Een vos issluw
een
2 Een vos is een
wrat
een
3 Ik heb een 3 Ik heb

brandblusser
5 Hangt
er een
5 Hangt er een

6 Ik vind

6 kraaien
Ik vind

7stappen
Morgen

7 stappen
Morgen

geeuwen
9 Ik moet
10 Er

met
klas naar het zwembad.
we met de klaswe
naar
hetdezwembad.
feest dat
de moslims vieren.
is een feest datisdeeen
moslims
vieren.

9 geeuwen
Ik moet

als ik moe ben.als ik moe ben.
een luide
een luide schreeuw
in deschreeuw
gang. in de gang.

Ik lust
graag
rode
11 Ik lust graag11pasta
met
rodepasta metsaus
vlooien
vlooien
Onze hond
heeft
12
Onze hond 12
heeft

13 De juf

13 lacht
De juf

14 Op die

14boerderij
Op die

varen.

varen.

in jullie huis? in jullie huis?

geen mooie vogels.
geen mooie vogels.

Suikerfeest
8 Het

klonk
10 Er

145

op mijn voet. op mijn voet.

4 Mijn
met een
4 Mijn papa kan
goedpapa
met kan
eengoedmotorboot

8 Het

›› Na het controledictee kun je
gebruikmaken van de zorg- en
evaluatiemodule op het lerarengedeelte
van bingel.be. De controledictees zijn
genormeerd zodat je het resultaat van de
leerling kunt vergelijken met een grote
referentiegroep.

achter de kast.achter de kast.

dier. - controledictee
dier.3 - differentiatieblok
L3 - Thema

ladder
een
15 Onder een 15 Onder

.

.

.
.

met mijn mop.met mijn mop.
wel duizend koeien.
hebben ze welhebben
duizendzekoeien.
lopen brengt ongeluk.
lopen brengt ongeluk.
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Als je de punten in de zorg- en
evaluatiemodule invoert, zie je onmiddellijk
welke zones en percentielen de leerling
behaalde.
Een foutenanalyse per leerling leidt tot een
differentiatievoorstel, zowel folio als digitaal.
Je kunt met behulp van de zorg- en
evaluatiemap de foutenanalyse ook op
papier maken. Op basis daarvan kun je een
takenpakket per leerling samenstellen.
Let wel: In het rooster wordt verwezen naar
de H-bladen uit de differentiatieblokken van
de voorbije drie thema’s. Het is dus mogelijk
dat een leerling twee keer hetzelfde blad
maakt. De zorg- en evaluatiemodule biedt
voor de remediëring nieuw remediërend
oefenmateriaal.
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Hoe werkt TALENT aan leren leren?

14

TALENT doet meer dan kennis, inzichten en vaardigheden bijbrengen. Via 'leren leren' verwerven de
leerlingen zelfstandig nieuwe kennis en vaardigheden, en zijn ze in staat problemen op te lossen. Daar
hangen twee zaken aan vast:
›› ondersteuning van het schoolse leren;
›› effectief kunnen leren in om het even welke leersituatie.
Taal- en spellingweters helpen de leerlingen expliciete
taalkennis en vaardigheden te onthouden.

Aandacht voor belangrijke
school- en instructietaal.
les 13

HoeHoe
vindvind
je dejebetekenis
de betekenis
van van
eeneen
moeilijk
moeilijk
woord?
woord?

Hoe rangschik ik woorden alfabetisch?
Om woorden alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste letter van het woord.
Bv. aap, beer, cavia, dromedaris ...

Ik weet hoe
Ik weet
ik de hoe
betekenis
ik de betekenis
van een moeilijk
van eenwoord
moeilijk
kan
woord
vinden.
kan vinden.
Ik kan woorden
Ik kan woorden
alfabetisch
alfabetisch
rangschikken.
rangschikken.
W

1

Lees 1de tekst.
Lees de tekst.
a Markeer
a een
Markeer
woord
een
dat
woord
je nietdat
begrijpt.
je niet begrijpt.

Namen van personen worden meestal volgens de familienaam gerangschikt.
Bv. Adams, Bries, Caluwaert, Demir ...
W

markerenmarkeren
aanduidenaanduiden
met een kleur
met een kleur

3

De gebroeders
De gebroeders
Wright leefden
Wrightinleefden
Amerika.
in Amerika.
Eerst ontwierpen
Eerst ontwierpen
ze zweefvliegtuigen.
ze zweefvliegtuigen.
Na een tijdje
Na waren
een tijdje
ze waren ze
daar niet meer
daar niet
zo opgetogen
meer zo opgetogen
over. Somsover.
wasSoms
er nietwas
genoeg
er niet genoeg
wind. Danwind.
kon het
Danvliegtuig
kon het niet
vliegtuig
opstijgen.
niet opstijgen.
Daarom bedachten
Daarom bedachten
ze een manier
ze een
ommanier
hun vliegtuigje
om hun vliegtuigje
ook
ook
zonder wind
zonder
de lucht
windindetelucht
krijgen.
in te
Daarvoor
krijgen. Daarvoor
hadden zehadden
een ze een
motor nodig.
motor nodig.
Op een dag,
Opmeer
een dag,
dan meer
een eeuw
dan een
geleden,
eeuw lukte
geleden,
hun lukte
plan. hun plan.
Ze stegenZe
opstegen
en vlogen
op en
vijfendertig
vlogen vijfendertig
meter ver.meter ver.
Het eersteHet
vliegtuig
eerste was
vliegtuig
geboren!
was geboren!
Het is dusHet
meer
is dus
dan meer
een eeuw
dan een
oud!eeuw oud!

a Rangschik de vliegende dieren alfabetisch. Nummer van 1 tot 5.

mus

vleermuis

reiger

flamingo

ooievaar

luchtballon

vliegtuig

zweefvliegtuig

Da Vinci

Lilienthal

b Rangschik de vliegtuigen alfabetisch.
helikopter

raket

b Overleg
b met
Overleg
je partner.
met jeWat
partner.
doenWat
jullie
doen
om jullie
de betekenis
om de betekenis
van dat woord
van dat
tewoord
vinden?
te vinden?

Ik begrijp
Ik begrijp
een woord
een woord
niet. Hoe
niet.
losHoe
ik dat
losop?
ik dat op?

4

Lees de namen. Kleur:

1 Lees de1 hele
Leeszin.
deKun
helejezin.
de Kun
betekenis
je de betekenis
afleiden uit
aflde
eiden
zin?uit de zin?
2 Splits het
2 Splits
woord.het woord.
Bv. kartonfabriek
Bv. kartonfabriek
= karton +=fabriek
karton =+ een
fabriek
fabriek
= een
waar
fabriek
menwaar
karton
men
maakt
karton maakt
3 Vraag uitleg
3 Vraag
aanuitleg
iemand.
aan iemand.
4 Zoek het
4 woord
Zoek het
opwoord
in een op
woordenboek
in een woordenboek
of op de computer.
of op de computer.

2

a Wat
a Wat betekent
het woord
het
‘eeuw’?
woord ‘eeuw’?
2 betekent

b Op welke
b Op
manier
welkevond
manier
jij de
vond
betekenis?
jij de betekenis?
Kruis éénKruis
antwoord
één antwoord
aan.
aan.
Ik kende de
Ik kende
betekenis
de betekenis
al.
al.
Ik vond deIkbetekenis
vond de betekenis
in de tekst.in de tekst.
Ik vond deIkbetekenis
vond de betekenis
in het woordenboek.
in het woordenboek.
Ik verdeelde
Ik verdeelde
het woordhet
in stukken
woord inenstukken
vond zo
ende
vond
betekenis.
zo de betekenis.
Ik moest de
Ik moest
betekenis
de betekenis
aan de jufaan
of meester
de juf ofvragen.
meester vragen.
24
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Overzicht van pictogrammen
voor de leerlingen

de naam die bij het alfabetisch rangschikken eerst komt.
de naam die bij het alfabetisch rangschikken laatst komt.

5

Hoe verliep de les voor jou?

Thema 1 - les 13
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5

In groep werken
Niveaudifferentiatie
		 (oefenen op een hoger niveau)
6

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.
Het is een

klas.

drukke

1 De jas van Jan is knap.

Hij heeft een

2 Kyra is tof.

Kyra is een

jas.
meid.

3 De buik van de man is dik.

Wat heeft hij een

4 Onze straat is erg smal.

Ik woon in een

5 Het blad is erg dun.

Het

6 De jongen loopt erg snel.

Het is een

7 Onze emmer is lek.

Daar staat onze

buik!
straat.
blad valt.
jongen.
emmer.

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.
Zes (dik)

Hoorweg

(zit)

Net-als-weg

Ze maken (grap)

maar (tof )

dikke

(kip)

toffe

samen op drie (wip)

kippen

.

en (grol)

en zijn met elkaar aan het (dol)

.

Opeens hoor je er eentje (zeg)

Regelweg

“Wat als we nu eens ronde eieren (leg)

Zoekweg

De (kip)

knippen

25
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In de klas is het druk.

Per twee werken

Onthoudweg

Icarus

Het bingel-pictogram geeft aan bij welke leerIk kon de betekenis van een moeilijk woord in een tekst vinden.
inhouden een
digitaal
kan alfabetisch
oefenen.
Elk kind
Ik konleerling
de namen van personen,
dieren en voorwerpen
rangschikken.
maakt er oefeningen op zijn niveau: remediërend,
herhalend of uitdagend. Je kunt die oefeningen ook
met de tablet in de klas laten oplossen.

bingel

Tempodifferentiatie (verder
		 oefenen op hetzelfde niveau)

Wright

Montgolfier

?”

(ren)

naar hun (hok)
en kruipen vlug op hun (stok)

.

Ploep! Een kip laat haar eitje (val)
“Hoera!” roepen ze met z’n (al)
“Nu kunnen we gaan (voetbal)

.
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9 ‘Wie vertelde dit?’ spelen
Haal de taalschriften op en deel ze willekeurig weer uit.
Laat enkele leerlingen een vraag en een antwoord voorlezen.
De rest van de klas probeert te raden wie dat antwoord gaf.

TIP! Laat elkaars werk
bewonderen: de leerlingen
15
wandelen door de klas en
10 Op het lesdoel reflecteren
lezenhet
elkaars
vriendenboekje.
TALENT biedt een waaier aan differentiatiemogelijkheden. En toch maak jij als leraar
verschil.
TALENT
Koppel terug naar het lesdoel.
kent jouw leerlingen niet, maar ondersteunt je met allerhande middelen om je toe te laten op maat te
> Welke goede vragen stelde je?
onderwijzen.
> Op welke vragen kon je geen antwoord geven?

Op welke manier differentieert TALENT?

11 Het zelfevaluatiekader invullen
Differentiatie
in de les
Overloop de doelen in het taalschrift. De leerlingen kleuren het passend

taalschrift p. 13

aantalmaakt
sterretjes
in het
zelfevaluatiekader.
›› TALENT
een
onderscheid
tussen instructieonafhankelijke, instructiegevoelige
TIP! Met behulpen
van de
Hoe verliep de samenwerking
met je partner?
instructieafhankelijke
leerlingen.
Voor elk van die doelgroepen voorzietBingel
TALENT
Rakettips
kunvoor
je heteen
Laat
de
leerlingen
het
passend
aantal
lachende
gezichtjes
kleuren
in
eigen aanpak en suggesties om met de basisoefeningen, de extra uitdagingen
en/of met
de extra
digitale portfolio
automatisch
hun
zelfevaluatiekader.
hulp
aan
de slag te gaan.
laten invullen op basis van
Wat wist je nog niet over hem/haar?

de zelfevaluatie van de
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis
Instructieonafhankelijke leerlingen
> zijn creatief en bedenken zelf vragen.
> verzinnen bij oefening 3 nog een vraag voor de extra ballon.
Instructiegevoelige leerlingen
> noteren de vragen op kladpapier.
> overlopen met de leraar de vragen voor ze die in het taalschrift
noteren.
> spreken de zin hardop uit als aangegeven wordt dat de
zinsconstructie niet correct is.
Instructieafhankelijke leerlingen
> werken nauw samen met de leraar.
> bedenken twee of drie vragen.
> kunnen voor het bedenken van vragen een beroep doen op de
meegebrachte vriendenboekjes.
> kiezen bij het partnerwerk exact dezelfde vragen om aan elkaar te
stellen.

›› De instructieonafhankelijke leerlingen hebben de leerstof helemaal onder de knie. Zij hebben snel
nood aan extra uitdaging. Let wel: deze instructieonafhankelijke leerlingen volgen ook de klassikale
instructie tijdens de aanbreng, maar kunnen daarna zelfstandig aan de slag met de basis-, uitbreidingsen verrijkingsoefeningen uit het taal- of spellingschrift.
L3 - Thema 1 - les 5 - lesgang
›› De instructiegevoelige leerlingen begrijpen de leerstof goed en kunnen na een korte,
bondige
toelichting aan de slag met de basisoefeningen uit het taal- of spellingschrift.

›› De instructieafhankelijke leerlingen hebben het vaak wat moeilijker met de leerstof. Ze maken
oefeningen in een miniklas onder het waakzame oog van de leraar en kunnen nog wat extra hulp
gebruiken van de leraar of co-teacher.
Voor de instructieafhankelijke leerlingen zijn er in de handleiding geregeld suggesties voor verlengde
instructie opgenomen. Verlengde instructie betekent dat je leerlingen die ‘vastlopen’ individueel
of groepsgewijs helpt en extra instructie geeft bij het oefenen. Dat gebeurt het best aan een
instructietafel.

28
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›› Naast die 3 sporen is er soms nog een
vierde spoor.

9

Beantwoord de vragen.
a Wat voor dier is Erikje volgens jou?

Deze leerlingen volgen een individueel
curriculum.
Voor leerlingen in het 5e en 6e leerjaar
die voorbereid worden op de B-stroom
voorziet TALENT curriculumdifferentiatie
voor de lessen spelling en taaldenken.
De leerlingen met een IAC krijgen aparte
verwerkingsmaterialen met inhouden die
beheersingsniveau einde vierde leerjaar
nastreven. Daarbij worden er geen aparte
toetsen voor spelling en taaldenken
aangeboden. De leerling wordt beoordeeld
op basis van de zelfevaluatie na de les en
met behulp van het portfolio op maat.
Alle materialen voor curriculumdifferentiatie
voor de B-stroom zitten vervat in de zorgen evaluatiemodule of in de mappen
curriculumdifferentiatie voor het 5e en 6e
leerjaar.

b Waarom denk je dat? Schrijf het in een paar woorden op.

10 In de tekst staat hoe Erikje en zijn broers eruitzien.
a Kleur in de tekst:
alle woorden die vertellen hoe Erikjes broers eruitzien.
alle woorden die vertellen hoe Erikje eruitziet.
b Vul de tabel in.
Zijn broers
poten

Erikje

geen roze poten

eten
geluid
staart

11 Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon bepalen wie het hoofdpersonage uit het verhaal is.
Ik kon vertellen wat de personages in de tekst met elkaar te maken hebben.
Ik kon samen met mijn groepje de vragen van de juf/meester beantwoorden.

Thema 2 - les 5
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›› Tips voor pre-instructie en instructiefilmpjes geven mogelijkheden tot het voorbereiden van de
leerling op de les.
In de lesgang vind je geregeld tips voor pre-instructie. Op die manier kan de leerling voorbereid worden
op de les.
Indien je gebruikmaakt van de zorg- en evaluatiemodule kunnen leerlingen op bingel.be bij verschillende
lessen een instructiefilmpje bekijken dat de leerstof uitlegt zoals die ook wordt aangeboden vanuit de
handleiding. Laat instructieonafhankelijke leerlingen handig via Bingel Raket tijdens de les kennismaken
met de leerstof (om hen daarna zelfstandig aan de slag te laten gaan) of hanteer het principe van flipped
classroom (thuis de instructie bekijken om in de klas in te oefenen) om op een alternatieve manier het
onderwijs te organiseren.

›› De taal- en spellingweters geven de
leerlingen extra ondersteuning over
een aantal inhouden.
De taal- en spellingweters in het taalen spellingschrift verduidelijken de
belangrijkste inhouden voor de leerlingen.
Ze helpen bij het vastzetten en kunnen
tijdens de inoefening indien nodig
geraadpleegd worden.

Woorden waarbij je schrijft wat je hoort
Woorden die je schrijft zoals je ze hoort
Je schrijft wat je hoort. Luister goed, zeker als klanken op elkaar lijken.
Tip

Lees en hak het woord in stukjes.
Luister goed.
Onthoud en herhaal de stukjes.
Schrijf ze op.
Controleer wat je schreef.

spellingweter 1

Woorden met aai, ooi, oei
Hoor je aai, ooi of oei, schrijf dan aai, ooi of oei.
Aai, ooi, oei schrijf je met i en niet met j.
Woorden met aai schrijf je net als haai.
Woorden met ooi schrijf je net als kooi.
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Schrijf de ontbrekende zinnen net en juist over. Kijk je werk na.
Bang

›› Bingel Raket biedt extra
digitale ondersteuning tijdens
de les.

Ik ben voor niets en niemand bang

‘t Is elke avond dikke pret

Indien je school beschikt
over tablets, dan zorgt Bingel
Raket ervoor dat elke leerling
razendsnel zelfstandig aan
de slag kan met de digitale
oefeningen die bij de les horen.

Ook heb ik helemaal geen last

En springt er ‘s nachts om twaalf uur

dan zeg ik: “Jammer beste vent,
dat jij zo ingewikkeld bent!”

Ik kijk na!

W

Ik heb elke zin:
juist overgeschreven.
netjes overgeschreven.

Differentiatie voor de evaluatie

Ik heb achter elke zin:
een punt gezet.

de pret
plezier
ingewikkeld
ingewikkeld, (hier ook) met
doeken er rond

TALENT gelooft sterk in het extra ondersteunen (preventie) van leerlingen voor ze geëvalueerd worden.
Op het einde van een les beoordelen
de leerlingen zichzelf op wat ze aan
talige vaardigheden en kennis hebben
geleerd, maar ze geven ook aan hoe ze
aspecten als samenwerken, overleggen
... hebben ervaren.

3

Hoe verliep de les voor jou?
Ik kon het gedicht aanvullen door naar de prenten te kijken.
Ik kon de zinnen juist en netjes overschrijven.
Ik werkte goed samen met anderen.

Thema 3 - les 5
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Doelen Nederlands
Domein

Doel

Algemeen

lezen

Je kunt vlot en vloeiend woorden, zinnen en teksten lezen.

Les 3

spelling

Je kunt woorden met ei of ie correct schrijven.

H2

39

Les 4

lezen

Je kunt zeggen wie de hoofdpersoon is en hoe die zich voelt.

H3

34

spreken

Je kunt emoties benoemen en verwoorden bij het bekijken van de foto’s.

Les 5

schrijven

Je kunt zinnen in een gedicht aanvullen door naar de tekeningen te kijken.

Les 7

taaldenken

H

HT*

H1

Je las spontaan een of meerdere boeken gedurende het thema.

1

Je kunt de zinnen correct en verzorgd overschrijven.

Les 10

Je kunt woorden die een naam geven aan personen, planten, dieren, voorwerpen of dingen
herkennen en aanduiden.

H4

Je kunt zeggen bij welke groep een naamwoord hoort: bij personen, planten, dieren,
voorwerpen of dingen.

H4

schrijven

Je kunt de woorden juist en verzorgd overschrijven.

lezen

Je kunt vertellen hoe de hoofdpersoon in het artikel zich voelde.

H5

Je kunt vragen over het krantenartikel juist oplossen.

H5

30

Je kunt informatie die je nodig hebt in de tekst vinden.

H5

30

H6

39

spreken

Je kunt samen met een partner verschillende vragen beantwoorden.

Les 11

spelling

Je kunt woorden met ei of ij correct schrijven.

Les 12

schrijven

Je gebruikt de schrijftips om een goed raadsel te maken.
Je kunt goede zinnen bouwen en ze verzorgd opschrijven.

Les 14

6/02/18 08:38
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Onvoldoende
beheerst

Les

Het portfolio kan digitaal ingevuld worden
in de zorg- en evaluatiemodule op het
lerarengedeelte van bingel.be. De zorg- en
evaluatiemodule geeft je dan op basis van
het ingevulde portfolio een suggestie tot
groepssamenstelling en taaksuggesties
voor elke leerling. Via een eenvoudige druk
op de knop komen alle materialen voor
het organiseren van het differentiatieblok
uit de printer. Klaar is kees!
30
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luisteren

Je kunt raadsels oplossen door goed te luisteren naar alle tips.

taaldenken

Je kunt naamwoorden in een tekst aanduiden.

H7

Je kunt voorbeelden van naamwoorden geven.

H7

Portfolio: Onder mijn bed

Zorgmap_T3.indd 5

De zelfevaluaties in
combinatie met de
observaties door de
leraar leiden tot een
themaportfolio. Het
portfolio, dat zowel
op papier als digitaal
ingevuld kan worden,
leidt naar kant-en-klare
suggesties voor het
differentiatieblok. Het
portfolio is tevens het
ideale instrument om
de vorderingen van de
leerling te duiden, zowel
aan de leerling zelf (via
een portfoliogesprek) als
aan de ouders.
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Leerlingen die een bepaald doel
onvoldoende beheersen na de les,
krijgen in het differentiatieblok extra
leerkansen. Je krijgt daarvoor een
verlengde instructie aangeboden met
de nodige verwerkingsmaterialen
voor de leerling(en). Zo kun je
de verschillende fases van het
zorgcontinuüm gemakkelijk nastreven.

Fase 3
IAC

Naam:

1

Nr.

DIERENHELD
Amerika, Texas

Evan is 7 jaar.
Hij speelde in zijn kamer met zijn hond Max.
Max blafte luid.
Er zat een slang onder het bed.
Een ratelslang is heel giftig.
Max duwde Evan weg.
Hij wou zijn baasje beschermen.
De slang beet Max in zijn poot.
De dierenarts kwam snel.
Hij gaf Max een spuitje.
Evan zat de hele nacht naast Max.
Zou hij terug wakker worden?
Zou het spuitje helpen?
Gelukkig wel!
Evan en Max spelen weer samen.
Maar zonder Max was dit verhaal niet goed afgelopen.

2

Fase 2
Uitbreiding
van zorg

Zet een kruisje.
a De hond van Evan werd erg ziek door de slangenbeet.
Hoe voelde Evan zich, denk je? Zet een kruisje.
Bang
Blij

Opgewonden
Droevig

Boos
Trots

b Hoe zou jij je voelen? Kleur:

Fase 1
Verhoogde zorg
Fase 0
Brede basiszorg

Datum:

Lees het artikel.

ROOD

3

het woord.

Lees de krantenkop boven het artikel.
a Zoek een goede krantenkop die bij het artikel past.

b Wie heeft dit artikel geschreven?
Evan.
De dierenarts.
Een reporter of journalist.

30

16

L2 - Thema 3 - differentiatieblok - H5

Hoe ondersteunt TALENT de leraar en de
leerling in het digitaal werken?

Alles handig bij elkaar op bingel!
Op bingel.be vind je al het digitale materiaal op één plaats bij elkaar.
Het dashboard op de
startpagina biedt je inzicht
en overzicht, op individueel,
groeps-, klas- of schoolniveau.
Handig om met collega’s
inzichten uit te wisselen
en om je zorg nog beter te
richten op die leerlingen die
het echt nodig hebben.

Op bingel.be vind je
alle lerarenmateriaal van
TALENT.
Talentwijzer
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De digitale handleiding
De digitale versie van de handleiding is downloadbaar via bingel.be.

Het bordboek
Het bordboek bevat alle
noodzakelijke digitale materialen
voor de leraar, inclusief extra
hulpmiddelen.
Je kunt heel eenvoudig:
›› bestanden en links toevoegen
en aantekeningen bewaren;
›› oplossingen een voor een
tonen;
›› het bordboek gebruiken
op meerdere borden en
computers.

NIEUW
Voor de klassikale instructie
kun je de kant-en-klare
interactieve les in het bordboek gebruiken. Die bevat de weergave van alle leerlingmaterialen en
interactieve oefenvormen. Je kunt de volgorde veranderen, schermen weglaten of er zelf aan toevoegen.
Op die manier kun je de interactiviteit tijdens de les verhogen.

Het bingel-eiland
Elke leerling oefent op zijn/haar
niveau:
›› per thema meerdere digitale
oefenreeksen met adaptieve
oefeningen op verschillende
niveaus en directe feedback en
controle
›› ondersteuning door
instructiefilmpjes
›› leesteksten op de
verschillende leesniveaus met
leesondersteuning

Beschikt je school over tablets, dan zorgt Bingel Raket
ervoor dat elk kind razendsnel zelfstandig aan de slag kan
met de digitale oefeningen die bij de les horen.

32
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De zorg- en evaluatiemodule inclusief aanpasbare toetsen
In de online zorg- en evaluatiemodule kun je op basis van het digitale portfolio van je leerlingen heel
makkelijk het differentiatieblok organiseren. De module doet suggesties voor groepssamenstelling en
bezorgt printklare gedifferentieerde bundels op maat van elke leerling. Via de zorg- en evaluatiemodule kun
je de toetsen voor het evaluatieblok afprinten (incl. naam van de leerling) of kun je de toetsen naar wens
aanpassen via het beschikbare Word-bestand.
De online zorg- en evaluatiemodule maakt de zorg- en evaluatiemappen overbodig.

De planner

TALENT 3
LO ‐ J3 ‐ VAN IN

In de planner, de
lerarenagenda van
bingel.be, kun je makkelijk
je lessen voorbereiden.
Vanuit de lesfiches kun je het
bordboek en de handleiding
oproepen. Je kunt ook heel
makkelijk vanuit de planner
voor je klas oefeningen
klaarzetten op bingel.
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˅

thema 1

We vliegen erin!

Les 1

De ontdekplaat

Les 2

VVL: Hoe het begon

Les 3

VVL: vrij lezen

Les 4

TAALV: Opvang voor kinderen die kunnen vliegen

Les 5

TAALV: We vliegen erin!

Les 6

SPL: Herhaling

Les 7

TD: Het alfabet

Les 8

VVL: Orkaan Billie

Les 9

VVL: vrij lezen

Les 10

TAALV: Vlieg je mee?

Les 11

TAALV: Vliegkwartet

Les 12

SPL: Woorden net als vissen

Les 13

TD: Hoe vind je de betekenis van een moeilijk woord? Hoe orden je alfabetisch?

Les 14

TS: Rollenspel

Les 15

VVL: Vlieg op!

Les 16

VVL: vrij lezen

Les 17

SPL: Woorden net als apen

Les 18

BETEK: Woorden uit het thema

Les 19

DIFF: Differentiatie

Les 20

EVAL: Evaluatie

˃

thema 2

Van aap tot zebra

˃

thema 3

Als ik heel rijk was …

˃

thema 4

Jong en oud

Hoe zijn de leerlijnen herkenbaar verwerkt?

Op het lerarengedeelte van bingel.be vind je in een handig overzicht de leerlijnen van TALENT terug voor
de verschillende taaldomeinen. In die documenten zie je hoe TALENT aan de hand van aanbreng- en
herhalingsmomenten werkt aan een geleidelijke ontwikkeling van de taalvaardigheid en de taalkennis en
op die manier aan alle inhouden van de eindtermen basisonderwijs Nederlands voldoet. Samen met het
inhoudsoverzicht van de zes leerjaren vormen ze als het ware een blauwdruk van de uitgave.

Talentwijzer
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Welke materialen zijn er?
TALENT

Voor de leerling

5

5

Taalschrift A

TALENT

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen.
Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt,
kan het digitaal oefenen en leren.
Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een
pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke
opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s
voor Bingel Raket aan
.
Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis
gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen
niveau en tempo.

ISBN 978-90-306-8217-2
569428

Taalschrift A

›› Leesboek: Alleen leerjaar 2 en 3 hebben een leesboek.
Daarin staan alle materialen voor de lessen vlot en vloeiend
lezen (uitgezonderd de lessen vrij lezen).
›› Taalschrift A, B en C: Elk leerjaar heeft 3 taalschriften. In
elk taalschrift vind je de materialen terug van 3 thema’s.
›› Spellingschrift: Elk leerjaar heeft 1 spellingschrift. Daarin
vind je alle werkmaterialen terug voor de spellinglessen.
›› Projectbundel: Elk leerjaar heeft drie projectbundels voor
miniprojecten.
›› Werkwoordenblok: In leerjaar 4, 5 en 6 is er een
scheurblok om de werkwoordspelling extra in te oefenen.
Het werkwoordenblok kan aanvullend op de materialen
van TALENT gebruikt worden.

5

5

5
Projectbundel

De warmste klas

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen.
Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt,
kan het digitaal oefenen en leren.
Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een
pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke
opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s
voor Bingel Raket aan
.
Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis
gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen
niveau en tempo.

Taalschrift A
ISBN 978-90-306-8217-2
569428

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be

Dirk Dobbeleers

vanin.be

Lize Vandevelde

Taalschrift A

Naam:
Klas:

Nr.:

vanin.be

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be

Naam:
Klas:

Naam: ...............................................................................................
Nr.:

Klas: .........................................

Nr.: ..............................................
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Voor de leraar
›› Handleiding A, B en C: Elk leerjaar heeft 3 handleidingen. In elke
handleiding vind je de materialen terug van 3 thema’s en van
1 projectbundel. De handleiding is ook digitaal downloadbaar op
het lerarengedeelte van bingel.be.
›› Mijnvanin bordboek*: bevat:
›› interactieve lessen voor het digitale schoolbord (= de uitwerking
van de lesgang zoals beschreven in de handleiding, inclusief audioen beeldmaterialen en interactieve oefeningen);
›› de leerlingmaterialen (= de weergave van taalschriften,
spellingschriften en leesboeken);
›› de correctiesleutels van de leerlingmaterialen.
›› een koppeling naar de digitale handleiding.
›› Online zorg- en evaluatiemodule**: De online zorg- en
evaluatiemodule bevat alle materialen van de zorg- en evaluatiemap
en de mappen curriculumdifferentiatie*** als downloadbare
materialen. Het portfolio kan daarbij digitaal ingevuld worden (ook
door de leerling a.d.h.v. Bingel Raket), waarbij automatisch een
voorstel voor het invullen van het differentiatieblok gegeven wordt.
De online zorg- en evaluatiemodule bevat daarenboven de digitale
versies van de Talentbib (inclusief leesondersteuning en vragen
begrijpend lezen), de evaluaties en aanpasbare Word-bestanden van
de evaluaties, aanvullende bingelopdrachten, de instructiefilmpjes
en digitale toetsen voor spelling.
›› Correctiesleutels: Van alle leerlingmaterialen (de taalschriften en
het spellingschrift) zijn aparte correctiesleutels beschikbaar.

Voor de klas
›› Wandplaten: Elk leerjaar heeft een set wandplaten. Daarin zitten
wandplaten met spelling- en taalinhouden die deels vast en deels in
afwisseling opgehangen kunnen worden.
›› Talentbib: Binnen de lessen taalvaardigheid en vlot en vloeiend
lezen wordt gebruik gemaakt van tekstfragmenten. De boeken
waaruit deze fragmenten komen, biedt de Talentbib van elk leerjaar
op basisniveau aan.
34
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* Cd- en dvd-box: Voor leraren
die geen gebruik maken van het
bordboek. Deze box bevat alle
audio- en beeldfragmenten van
TALENT.
** Zorg- en evaluatiemap:
Voor leraren die geen gebruik
maken van de online zorg- en
evaluatiemodule. Elk leerjaar
heeft 3 zorg- en evaluatiemappen
(gekoppeld aan de 3
handleidingen per leerjaar). In
de zorg- en evaluatiemap
zitten alle materialen voor
het differentiatieblok (inclusief
portfolio), voor het evaluatieblok,
voor de controledictees en voor
permanente evaluatie. De zorgen evaluatiemap is de papieren
weergave van de materialen die
beschikbaar zijn binnen de online
zorg -en evaluatiemodule van
TALENT.
*** Map curriculumdifferentiatie
5 en 6: Deze map bevat
materialen voor het 5e en 6e
leerjaar ter voorbereiding van
de leerling op de B-stroom in
het secundair onderwijs. Voor
de lessen spelling en taaldenken
worden alternatieve materialen
aangeboden voor tijdens de les.

23/01/18 10:27

Waarom is er geen lesboek waarin alle bronnen staan?

19

TALENT kiest bewust voor het gebruik van een leerwerkschrift (taalschrift) en niet voor de combinatie van
lesboek en werkschrift.
›› De leerlingen hebben steeds één werkmateriaal op de bank (taalschrift of leesboek (VVL) of
spellingschrift)
›› De bronnen zijn opgenomen in het taalschrift. Op die manier kunnen leerlingen aanduidingen
aanbrengen in de tekst en kan er natuurlijker omgesprongen worden met leesstrategieën: op welgekozen
momenten in de tekst worden vragen gesteld om het tekstbegrip na te gaan en te vergroten.
les 4

Ruilen?
Ik kan vragen beantwoorden over een tekst die ik heb gelezen.

1

Lees deel 1 van de tekst.
We gaan met Muntje op reis door de tijd.
Samen ontdekken we dingen over vroeger.
Eerst gaan we op bezoek bij de eerste mensen:
de oermensen.

5

10

15

W

Mijn vraag voor jou is:
Deden oermensen ook
boodschappen?

Winkels bestonden niet in de oertijd.
Mensen hadden ook amper spullen: het enige
wat ze nodig hadden, waren eten, kleren en
werktuigen, dat was het. Ze vonden alles in de
natuur: mensen gingen jagen en plukken. Wat
men ving of plukte, at men op. Van dierenhuiden
werden kleren gemaakt. En van stenen
en beenderen werktuigen.
Mannen, vrouwen en kinderen leefden samen in stammen. Mannen en jongens gingen
jagen. Meisjes en vrouwen gingen met de buit aan de slag.
Het leven was simpel. Maar ook erg hard.
De stammen bleven nooit lang op eenzelfde plaats. Wanneer het eten opraakte, trok
men verder. Soms kwam men een andere stam tegen. Dan werd er gevochten om het
jachtgebied. Net zolang tot er nog maar één stam overbleef. Die had dan weer genoeg
eten voor een tijdje. Geld bestond nog niet. Wat je nodig had, daar moest je zelf voor
zorgen. Lukte dat niet, dan leed je honger of kou.
Zo ging dat toen.

de oertijd

tijd waarin de oermens leefde

het werktuig

stuk gereedschap of voorwerp dat je gebruikt om iets te doen of
te maken

de stam

groep mensen die bij elkaar horen en samenleven

de buit

wat je veroverd hebt

het jachtgebied

deel van het land waar een stam jaagt

Thema 3 - les 4
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