TALENT maakt je taalles samenhangend,
functioneel, coöperatief en leuk.
Zo wordt elke leerling taalvaardig!
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Betekenisvol en functioneel
TALENT zet in op leerrijk taalonderwijs met taaltaken,
gemotiveerde leerlingen en een goed ondersteunde
leerkracht aan het roer.
Daarom koppelen we de lessen in de thema’s en miniprojecten van TALENT
aan elkaar. Meer nog: een taaltaak uit de ene les bouwt verder op de taaltaak
uit de vorige les. Bv. de leerlingen lezen in de eerste les informatieve teksten.
Met de opgedane informatie maken ze in een volgende les een kwartetspel dat
ze spelen in de klas.
Op die manier bieden we activiteiten en opdrachten aan die betekenisvol zijn
en, waar kan, ook functioneel.
TALENT koppelt daarbij de taaldomeinen zoveel mogelijk aan elkaar.
Dit gebeurt op twee manieren:
•

In elke les werken de leerlingen aan taalgebruik voor elke dag.
Daarbij komen de verschillende domeinen samen en afwisselend
aan bod. (Zie punt 3)

•

De lessen in het thema sluiten op elkaar aan. Op die manier
vormt elk thema een betekenisvol en ook functioneel geheel.

•

Sommige taalaspecten kun je vanuit een didactisch opzicht best
cursorisch behandelen. TALENT voorziet voor die inhouden dan
ook een cursorische leerlijn.
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Een haalbare planning
TALENT biedt in elk leerjaar 9 thema's en 3 miniprojecten.
•

Elk thema duurt 3 weken. Elke week gaat uit van 6,5 lestijden (of 325
minuten). Elk thema voorziet lessen, tijd voor herhaling of uitdaging
en ruimte voor evaluatie. Daarenboven linken we in elk leerjaar 3 van
de 9 thema’s vrijblijvend aan Op verkenning, de nieuwe uitgave voor
wereldoriëntatie van Uitgeverij VAN IN. (Zie punt 4)

•

Elk miniproject duurt 1 week (ongeveer 600 minuten). Leerlingen
werken er leergebiedoverschrijdend aan taal, wereldoriëntatie,
muzische vorming en wiskunde. (Zie punt 4))

TALENT voorziet materiaal voor 30 schoolweken. Daardoor krijg je een ruime
buffer om andere schoolactiviteiten in te plannen of om eventuele uitloop op
te vangen.
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Lessen en domeinen/ontwikkelthema’s
TALENT koppelt alle lessen en domeinen aan elkaar voor
natuurlijk taalvaardigheidsonderwijs.
Taalvaardigheid
In de lessen taalvaardigheid (taalgebruik) komen alle vaardigheden samen
aan bod. De schriftelijke vaardigheden (lezen en schrijven) vormen de basis, de
mondelinge vaardigheden (luisteren en spreken) bieden ondersteuning.
De lessen taalvaardigheid van het thema hangen betekenisvol (en waar het kan
functioneel) samen.
Spelling
De spellinglessen (3 x 25 minuten per week) zijn inhoudelijk gekoppeld aan de
thema’s en starten vanuit een context. Daarbij linken we recent geleerde spellingmoeilijkheden aan de leesmoeilijkheden uit de lessen vlot en vloeiend lezen
en aan de schrijfopdracht(en) in het thema. TALENT schenkt daarbij doorlopend aandacht aan de transfer naar de dagelijkse schrijftaal.
Vlot en vloeiend lezen
•
In het 2e en 3e leerjaar wordt het technisch vlot en vloeiend lezen
verder geoefend. Daarbij vinden we leesplezier cruciaal. Het leesboek bij TALENT voorziet daarom materialen op verschillende leesniveaus, zodat elke leerling kan lezen in de zone van naaste ontwikkeling.
Ook hardop en expressief lezen is belangrijk. Zo lezen de leerlingen met
verschillende leesniveaus samen theaterteksten. Elke rol van de tekst
heeft een eigen leestechnische moeilijkheidsgraad.
•

In elk leerjaar voorziet TALENT wekelijks tijd om vrij te lezen in een boek
naar keuze.

Taaldenken
In de lessen taaldenken onderzoeken de leerlingen, vanuit een eerder behandelde context, de opbouw van het Nederlands: klanken, woorden, zinnen en
teksten.
Betekenissen
De functionele woordenschat, schooltaal en instructietaal uit de taalvaardigheidslessen wordt vastgezet.
Taalspel
Taal kan ook kunstzinnig of ontspannend zijn. In de lessen taalspel gebruiken
we taal vanuit een muzische invalshoek: poëzie, jabbertalk, drama ...
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Taal gelinkt aan wereldoriëntatie,
muzische vorming, wiskunde ...
TALENT biedt op twee verschillende manieren een link met
andere leergebieden.
•

Door de koppeling van 3 thema’s per leerjaar in TALENT aan de thema’s
van Op verkenning bieden we kansen om breder thematisch te werken in
zowel de taal- als wero-les (ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld).

•

Daarnaast biedt TALENT per leerjaar ook 3 miniprojecten aan die telkens
één week duren en waarin je werkt aan verschillende leergebieden.
De miniprojecten hebben een talige insteek, maar behandelen ook doelen wereldoriëntatie, wiskunde, muzische vorming, media ...
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Brede basiszorg, uitgebreide zorg
en curriculumdifferentiatie
TALENT ondersteunt een zo ruim mogelijke doelgroep.
Preventief en tijdens de les
Met TALENT werken we aan een viersporenbeleid en zetten we volop in op
gedifferentieerd lesgeven. Dat realiseren we door:
•

•

•
•

bij elke les weer te geven hoe je met instructieonafhankelijke, instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen kunt werken. Om je daarbij
te ondersteunen, biedt de handleiding uitgeschreven verlengde instructies en tips voor pre-instructie.
leesteksten aan te bieden die op 2 of 3 leestechnische niveaus geschreven
werden. Daardoor kunnen leerlingen de teksten lezen op het eigen leesniveau en wordt begrijpend lezen voor elke leerling haalbaar.
oefeningen in het taal- en spellingschrift met tempodifferentiatie en
niveaudifferentiatie te voorzien die elke leerling tijd en uitdaging bieden.
de instructiefilmpjes en oefeningen op bingel waarbij leerlingen thuis de
leerstof (zoals ze in de klas aan bod kwam) herhalen en inoefenen of om
flipped-classroom te introduceren.

Herhalen voor de evaluatie (portfolio -> differentiatie -> toets)
In de derde week van elk thema herhaalt TALENT de leerstof die leerlingen
onvoldoende beheersen en breidt de leerstof uit die wel voldoende beheerst
is. Dat gebeurt in de volgende stappen:
•

Na elke activiteit vult de leerling een zelfevaluatie in (op papier of digitaal).

•

Die zelfevaluaties in combinatie met jouw permanente evaluatie leiden
naar een ingevuld portfolio (op papier of digitaal).

•

Op basis van het portfolio krijg je voor elke leerling automatisch een
differentiatieaanbod: herhaling met verlengde instructie of taken zelfstandig werk en coöperatieve taaltaken.

Curriculumdifferentiatie
TALENT biedt alternatieve materialen voor leerlingen in de derde graad die
een individueel aangepast curriculum (IAC) dienen te volgen met het oog op de
B-stroom. De inhouden, strategieën en werkwijzen zijn daarbij afgestemd op
de meest gangbare uitgaven voor Nederlands in de B-stroom.
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Brede evaluatie
TALENT zet in op brede evaluatie waarbij toetsen in
combinatie met de permanente evaluatie je een goed
beeld geven van de vorderingen van je leerlingen.
•

•

•
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Thematoetsen: na elk thema (op papier / in een aanpasbaar wordbestand)
voor lezen fictie, lezen non-fictie, taaldenken (incl. betekenissen) en
spelling. Voor luisteren is er 3 x per schooljaar een toets.
Permanente evaluatie: handige observatiedocumenten (incl. beoordelingscriteria) voor de andere domeinen (vlot en vloeiend lezen, schrijven,
luisteren en spreken).
Summatieve toetsen (2 x per schooljaar): lezen fictie, lezen non-fictie,
taaldenken (incl. betekenissen), controledictees (lange termijngeheugen).

Samen taal maken
Coöperatief leren maakt je leerlingen sterker.
Je leerlingen zijn gemotiveerder als ze samen kunnen werken. Daarbij leren ze
ook gemakkelijk van elkaar. Daarom zet TALENT sterk in op coöperatief leren:
in elk leerjaar komen acht coöperatieve werkvormen aan bod. Vier werkvormen
schuiven mee door naar het volgende leerjaar.
In elke les van TALENT komt minstens één coöperatieve werkvorm aan bod,
ook als het gaat om de meer technische elementen. Die werkvormen kunnen
kort en eenvoudig zijn in de klaspraktijk en betekenen toch een grote meerwaarde voor de leerlingmotivatie en de leerwinst.
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Geschikt voor elke koepel
Elke school kan met TALENT aan de slag!
TALENT beantwoordt aan de visie op (taal)onderwijs van de verschillende koepels. Dat maken we concreet door voor elk onderwijsnet de doelen gelinkt
aan de activiteiten aan te bieden. Meer nog: leergebiedoverschrijdende of persoonsgebonden doelen worden mee gekoppeld aan de activiteiten. Zo kun je
ook op administratief gebied op beide oren slapen.
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Comfortabel digitaal en comfortabel op papier
Werk je graag digitaal en is je klas goed uitgerust?
TALENT biedt heel wat extra’s om comfortabel digitaal
aan de slag te gaan.
Ontdekplaat: Aan de hand van een interactieve ontdekplaat verkennen de leerlingen het thema en activeren we hun voorkennis.
Bordlessen en bordboek: Aanpasbare bordlessen helpen je om het digitale
schoolbord (inter)actief in te zetten tijdens je lessen. Klik eenvoudig door naar
audio- en beeldfragmenten, interactieve oefeningen en kant-en-klare bordschema’s.
Zorg- en evaluatiemodule: Alle zorgbladen (incl. verlengde instructie), taken
zelfstandig werk en coöperatieve taaltaken van het differentiatieblok zijn in
combinatie met de toetsen (zowel in .pdf als in een wordbestand) beschikbaar.
Meer nog: aan de hand van het digitale portfolio geeft bingel jou een suggestie
voor de invulling van het differentiatieblok, zodat jouw permanente evaluatie
leidt tot het meest passende leermiddel voor elke leerling. Ook de map curriculumdifferentiatie voor de derde graad zit mee in de zorg- en evaluatiemodule.
bingel: Leerlingen kunnen, binnen en buiten de klas, via de motiverende werkvormen de behandelde leerstof extra oefenen op een prettige manier, inclusief
instructiefilmpjes!
Raket-app: De Raket-app maakt het mogelijk om aangepast leesmateriaal,
instructiefilmpjes, bingeloefeningen op maat en een digitale zelfevaluatie eenvoudig op te starten vanuit het taal- en spellingschrift. Speciaal voor gebruikers
van tablets.

Is je klas niet digitaal uitgerust of ben je nog niet zo
vertrouwd met digitale hulpmiddelen? TALENT zorgt ervoor
dat je comfortabel op papier aan de slag kunt gaan.
Bij de lessen geven we aan welke materialen je kunt gebruiken als je niet
beschikt over een digitaal schoolbord of de zorg- en evaluatiemodule. Ondersteund door de zorg- en evaluatiemap, de cd- en dvd-box en de bronnenbundel
kun je perfect aan de slag en maak je je lessen even leerrijk, leuk en motiverend!
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Slimme materialen voor de beste leerresultaten
TALENT zorgt ervoor dat jouw leerling nooit meer dan
één leermiddel voor zich op de bank heeft.
Voor de leerling
OP PAPIER
Leesboek: bevat alle teksten voor vlot en vloeiend lezen (leerjaar 2/3).
Taalschrift A, B en C: bundelt het bronnen- en verwerkingsmateriaal, dus
ook voor lezen (telkens 3 thema’s per taalschrift). Dat maakt het mogelijk om
dingen aan te duiden in de tekst, om tussentijds vragen te beantwoorden ...
Op die manier biedt TALENT een ècht LEERwerkschrift.
Spellingschrift: leert de leerling zijn spellingvaardigheid aan en biedt kansen
om die vaardigheid verder te oefenen.
DIGITAAL
bingel: voorziet extra digitale oefenkansen, in de klas of thuis.
Inclusief ontdekplaten.
Raket-app: maakt het mogelijk om met een tablet vanuit het taal- of
spellingschrift snel naar bingel over te schakelen.
OPTIONEEL
Werkwoordenblok: facultatieve scheurblok om de werkwoordspelling
extra te oefenen, in de klas of thuis (leerjaar 4/5/6).
Themabundels: bevatten het bronnen- en verwerkingsmateriaal voor
de activiteiten van de miniprojecten.
Voor de leraar
Handleiding A, B, C: ondersteunen je bij de taal- en spellingactiviteiten.
Zorg- en evaluatiemodule: online module op bingel om het differentatieblok
voor de toets en het evaluatieblok in te vullen, om de boeken uit de Talentbib
digitaal te lezen en om aanvullende bingeloefeningen klaar te zetten. Bevat ook
de instructiefilmpjes, de Raket-app, extra bingeloefeningen voor nog meer leerplezier en de materialen voor curriculumdifferentiatie.
Bordboek: bevat de bordlessen (om het digibord interactief te gebruiken tijdens
het lesgeven) en de leerlingmaterialen incl. correctiesleutel.

Correctiesleutels taalschriften en spellingschrift: ingevulde taalschriften en
spellingschrift.
Zorg- en evaluatiemap: bevat alle toetsen en alle materialen voor het differentiatieblok. Alleen nodig indien je geen gebruik maakt van de zorg- en evaluatiemodule.
Map curriculumdifferentiatie: bevat alle materialen voor curriculumdifferentiatie (IAC). Alleen nodig indien je geen gebruik maakt van de zorg- en evaluatiemodule.
Cd- en dvd-box: box die alle audio- en beeldfragmenten bevat. Alleen nodig
indien je geen gebruik maakt van het bordboek.

Voor de klas
Talentbib: unieke klasbibliotheek die bestaat uit kinderboeken die Vlaamse
jeugdauteurs (Mark Thijsmans, Patrick Lagrou, Brigitte Minne, Do Van Ranst ...)
speciaal voor TALENT schreven. In de taalschriften van TALENT gebruiken we
fragmenten uit de Talentbib op basisniveau, maar voor elk boek uit de Talentbib
zijn 2 of 3 leesniveaus beschikbaar via de Raket-app op bingel.
Wandplaten: laten je de belangrijkste inhouden visualiseren in je klas.

Ben je nieuwsgierig naar TALENT?

1

Neem een kijkje op www.talentvoortaal.be.

2

Wil je de materialen vrijblijvend op school bekijken?
Vraag dan een ontdekdoos aan.
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Probeer een thema uit!
Vraag je je af hoe een thema in de praktijk verloopt?
We voorzien je graag van een kant-en-klaar uitprobeerthema op 		
leerlingaantal (voor leerjaar 2, 3 en/of 5). Zo kun je TALENT samen
met je klas ontdekken!
Voor een ontdekdoos of de uitprobeerthema’s: neem contact
op met onze klantendienst op het telefoonnummer 03 432 95 01
of via basisonderwijs@vanin.be.
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In februari/maart zijn er VAN IN-dagen waar we TALENT
uitgebreid voorstellen. Meer informatie en inschrijven:
www.vanindagen.be.
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Wil je meer informatie of een voorstelling bij jou op school?

Neem dan contact op met de educatief adviseur van je regio.
Hij/zij komt TALENT graag aan het schoolteam voorstellen.

www.talentvoortaal.be

Verschijning
Leerjaar 2, 3 en 5
voor september 2018
Leerjaar 4 en 6
voor september 2019

Uitgeverij VAN IN, Nijverheidsstraat 92/5, 2160 WOMMELGEM
T 03 432 95 01, basisonderwijs@vanin.be, basisonderwijs.be

