Tijd voor Taal accent

Leg je eigen
accent en maak
het verschil!
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Haalbaar taalonderwijs dat leerlingen echt boeit

Tijd voor Taal accent ondersteunt je in het
geven van haalbaar taalonderwijs waarin
je de focus legt op vaardigheden en kenniselementen.

•

•
De lessen vormen samen thema’s, gekozen
op basis van interesse van leerlingen en aanbreng door leerkrachten.
•

In geïsoleerde lessen lezen, schrijven
en spreken/luisteren ligt de focus op
een nieuwe vaardigheid die leerlingen
al doende inoefenen. (zie punt 3)

De belangrijke technische basisvaardigheden brengen we in een apart
cursorische leerlijn aan en oefenen
we verder in. (zie punt 3)
De accentweek (de derde week van
elk thema) laat toe om schooleigen,
klaseigen of leerlingeigen accenten te
leggen in je taalonderwijs.
Een keuzeaanbod van lessen helpt je
aan te bieden wat jij nodig acht voor je
school, klas of leerling. (zie punt 2 en 4)

Zo garandeert Tijd voor Taal accent motiverend en haalbaar taalonderwijs dat het mogelijk
maakt om de focus te leggen op vaardigheden en kennis.
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De basis met ruimte voor eigen keuzes

Elk leerjaar van Tijd voor Taal accent
bestaat uit 10 thema’s.
•

•

Een thema duurt 3 weken. Elke week
gaat uit van 6 lestijden (of 300 minuten),
verdeeld in lessen van 50 of 25 minuten.
De eerste twee weken van elk thema
bevatten de basisleerstof: in de lessen
lezen, spreken/luisteren, schrijven
en taalbeschouwing wordt leerstof
aangebracht en ingeoefend en voeren
leerlingen taaltaken uit.

•

In de derde week van elk thema valt de
accentweek. Tijdens deze week kun je
kiezen uit een aantal activiteiten
(zie punt 4). De accentweek biedt je:
-- tijd om vaardigheden en kennis
te toetsen.
-- tijd en ruimte om wat onvoldoende
beheerst is te remediëren of om
verrijking en uitdaging te bieden
aan taalsterke leerlingen.

Tijd voor Taal accent voorziet materiaal voor 30 schoolweken, inclusief de accentweken.
Daardoor krijg je een ruime buffer om andere schoolactiviteiten in te plannen of om
eventuele uitloop op te vangen.
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Geïsoleerde taallessen helpen om focus te leggen.

In de lessen van Tijd voor Taal accent focus
je op een domein waarbij vaardigheden
en leerstof aangebracht en ingeoefend
worden.
Begrijpend lezen - met Accentbib.
In de lessen begrijpend lezen komen diverse
tekstsoorten aan bod: fictie, non-fictie,
gedichten, schema’s en tabellen … Het doordacht werken met leesstrategieën maakt
leerlingen leesvaardig en geeft voldoende
basis om de strategieën door te trekken
naar andere lessen en domeinen. De teksten
lenen zich ook uitstekend om woorden te
leren. Een variatie van werkvormen maakt
daarbij de lessen interactief en boeiend.
(zie punt 7)
Smaken de fragmenten uit de boeken in
de leeslessen naar meer? Dan is er onze
Accentbib: een uitgebreide selectie om je
klasbibliotheek rijker te maken. Zo heb je de
boeken altijd bij de hand en kun je actief aan
boekpromotie doen!
In de accentweek is er voor elk thema ook
een extra aanbod toegepast en begrijpend
of informatief lezen. Zo kun je voor de klasgroep of individuele leerlingen extra inzetten
op begrijpend lezen.
Spreken en luisteren: leren door te DOEN!
Drie vierde van alle communicatie gebeurt
mondeling. Daarom is het zo belangrijk om
ook in de schoolcontext heel specifiek aan
die vaardigheden te werken. Leerlingen
voeren functionele spreek- en luistertaken
uit: een verslag brengen, een samenvatting

geven, luisteren naar nieuwsberichten …
Heel herkenbaar en onmiddellijk bruikbaar,
ook buiten de schoolse omgeving.
Schrijven: duidelijke schrijfstrategieën
helpen bij het schrijven van verschillende
tekstsoorten.
Aan de hand van een duidelijk stappenplan
leren je leerlingen verschillende tekstsoorten schrijven: van samenvattingen over verhalen tot gedichten … Per thema voorzien
we één lestijd schrijven.
De accentweek bevat daarenboven een extra
schrijfactiviteit.
Spelling: beheersingsleren waarbij we kort
op de bal spelen.
Tijd voor Taal accent - Spelling werkt met
weekblokken, waarin per week aan de hand
van een woordpakket een specifieke spellingmoeilijkheid aan bod komt.

De spellingstrategie wordt aangebracht,
geoefend en kort getoetst. Op basis van de
toetsresultaten bied je herhalings- of verrijkingsmateriaal aan. Zo starten alle leerlingen samen aan een nieuwe spellingweek.
Die aanpak heeft de voorbije jaren zijn kracht
bewezen.

De accentweek van leerjaar 2, 3 en 4 biedt
extra leestechnisch oefenmateriaal voor
leerlingen die er nood aan hebben. Via de
online differentiatiemodule kunnen leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 daarenboven extra
oefenen op voortgezet technisch lezen via
spraakopname.

Technisch lezen, met motiverende
vervolgverhalen.
Voortgezet technisch lezen focust op het vlot
kunnen lezen van teksten van elke moeilijkheidsgraad. In leerjaar 2 en 3 leren en
oefenen de leerlingen wekelijks een nieuwe
leestechnische moeilijkheid. Speciaal voor
de methode geschreven vervolgverhalen (op
drie leestechnische niveaus) maken lezen
voor elk type lezer leuk.

Taalbeschouwing: de nodige aandacht voor
de Nederlandse taal.
In de lessen taalbeschouwing ontdekken
je leerlingen hoe de Nederlandse taal in
elkaar zit: klankleer, woordleer, zinsleer en
tekstleer. Naast het aanbod in de twee basisweken is er in de accentweek ook een extra
aanbod taaloefeningen die de leerlingen
zelfstandig kunnen verwerken.
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De accentweek maakt het verschil.

De derde week van elk thema is de accentweek.
Die bestaat uit:
•

een ruim keuzeaanbod van extra activiteiten: toegepast lezen, begrijpend of informatief
lezen, schrijven, taaloefeningen (taalbeschouwing) of voortgezet technisch lezen.
Kies wat je belangrijk vindt om met je klasgroep extra te oefenen of maak aparte doelgroepen waarin leerlingen die elementen oefenen die zij onvoldoende beheersen.

•

een turbobundel: speciaal materiaal om taalsterke leerlingen extra uit te dagen.

•

een waaier van toetsen waaruit je kunt kiezen. (zie punt 6)

•

differentiatiemateriaal op basis van de individuele toetsresultaten. (zie punt 5)
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Differentiatiekansen tot op het doelenniveau

Preventief / tijdens de les.
De handleiding van Tijd voor Taal accent helpt
je in elke les te differentiëren voor een brede
basiszorg.
•
In de handleiding van elke les geeft het
differentiatiekader weer hoe je de brede
basiszorg kunt verzekeren.
•
Oefeningen in het werkschrift met
tempo- en niveaudifferentiatie bieden
elke leerling tijd of uitdaging.
•
Oefeningen op bingel herhalen de leerstof (zoals die in de klas aan bod kwam).
Remediëring en verrijking op basis van
de toetsresultaten (toets – herhaling/
verrijking).
De accentweek van elk thema biedt een
waaier van toetsen die je kunt inzetten om de
vooruitgang van je leerlingen te meten.
(zie punt 6)
•
Jij kiest welke toetsen je afneemt.
Tijd voor Taal accent voorziet tijd om
1 à 2 toetsen af te nemen.
•
De punten van de toets voer je in de
online differentiatiemodule op bingel in.
•
Bingel doet je, op doelenniveau, een
voorstel voor remediëring en verrijking
voor elke leerling in je klas. Uiteraard
kun je dit remediërings- en verrijkingsaanbod ook zelf samenstellen op basis
van de toets- en remediëringsmap.
•
Het wekelijkse spellingdictee wordt
gevolgd door aanvullende herhaling of
verdieping op basis van de norm voor
beheersingsleren (8/10).

De accentweek – mogelijkheden om in
te spelen op noden van je klas en/of de
individuele leerling.
Stel je tijdens het thema vast dat bepaalde
inhouden door de hele klas of door individuele
leerlingen extra ingeoefend moeten worden?
Dan geven de keuzeactiviteiten uit de accentweek je de kans om hierop in te spelen.
De Z-schriften – speciale werkschriften voor
leerlingen met leerproblemen.
Samen met zorgspecialisten ontwikkelden
we een alternatief werkschrift voor kinderen met leerproblemen. Het Z-schrift volgt
dezelfde lesgang als het gewone werkschrift,
maar onderscheidt zich door een eenvoudigere instructietaal en prikkelarme lay-out,
zodat kinderen minder snel afgeleid worden.
Werkschrift en Z-schrift kunnen perfect naast
elkaar gebruikt worden, wat instructie en
verwerking een pak haalbaarder maakt.
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Een waaier van (aanpasbare) toetsen om uit te kiezen

Tijd voor Taal accent voorziet in:
•

•

Thematoetsen: na elk thema is er
een toets begrijpend lezen, taalbeschouwing en luisteren/spreken (even
thema’s) of schrijven (oneven thema’s).
Elke toets is daarbij beschikbaar in een
aanpasbaar wordbestand op bingel.
Tijd voor Taal accent - Spelling toetst
wekelijks de nieuwe spellinginhoud aan
de hand van een kort dictee.
Leerbladen vanaf het 4e leerjaar: een
overzicht van de nieuwe inhoud die de
leerlingen moeten beheersen voor het
goed afleggen van de toets.

•

Permanente evaluatie: beoordelingscriteria bij de lessen spreken en
schrijven maken permanente evaluatie
mogelijk.

•

Summatieve toetsen (2 x per schooljaar): begrijpend lezen, luisteren,
spreken, schrijven en taalbeschouwing.
Tijd voor Taal accent - Spelling voorziet
5 genormeerde controledictees.
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De rol van coöperatief leren

Je leerlingen zijn gemotiveerder als ze
samen kunnen werken. Daarbij leren ze ook
gemakkelijk van elkaar. Daarom zet Tijd voor
Taal accent sterk in op coöperatief leren: in
elk leerjaar komen acht coöperatieve werkvormen aan bod. Vier werkvormen schuiven
mee door naar het volgende leerjaar.
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Geschikt voor elke koepel

Tijd voor Taal accent voorziet bij elke les voor
elk onderwijsnet de leerplandoelen en de
eindtermen waaraan gewerkt wordt. Meer
nog: leergebiedoverschrijdende of persoonsgebonden doelen koppelen we mee aan de
activiteiten. Zo kun je ook op administratief
gebied op beide oren slapen.

Doorheen elk thema komen verschillende
coöperatieve werkvormen aan bod. Die werkvormen kunnen kort en eenvoudig zijn in de
klaspraktijk en toch een grote meerwaarde
voor de leerlingmotivatie en de leerwinst
betekenen.
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Comfortabel digitaal en/of comfortabel op papier

Werk je graag digitaal en is je klas goed uitgerust?
Tijd voor Taal accent biedt heel wat extra’s om comfortabel digitaal
aan de slag te gaan.
Bingel: leerlingen kunnen via de motiverende werkvormen de behandelde
leerstof extra oefenen op een prettige manier.
Raket-app: de Raket-app maakt het mogelijk om de bingeloefeningen
eenvoudig op te starten vanuit het werk- en spellingschrift.
Bordboek: de werkschriften, het spellingschrift, de lesboeken, de toetsen
en alle differentiatiebladen in een handige bladertool voor projectie (op je
digitale schoolbord) inclusief de geluids- en beeldfragmenten die je tijdens
de les gebruikt.
Differentiatiemodule: alle toetsen en de daaraan gekoppelde zorgbladen
(remediërend en verrijkend) en de turbobundels in een handig digitaal
werkinstrument. Vul je toetsresultaten in op bingel en we bieden je een
printbare set remediërings- en verrijkingsmateriaal op maat, alsook een
suggestie voor aanvullende bingeloefeningen.
Is je klas niet digitaal uitgerust of ben je nog niet zo vertrouwd met
digitale hulpmiddelen?
Tijd voor Taal accent zorgt ervoor dat je comfortabel met papier
aan de slag kunt gaan.
Ondersteund door de toets- en remediëringsmap en de downloadbare
materialen op bingel kun je perfect werken zonder digitaal schoolbord
of differentiatiemodule.
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Mooie materialen dragen bij tot motivatie.

Tijd voor Taal accent bestaat uit de volgende materialen.
Voor de leerling

Voor de leraar

Lesboek A, B: bevat alle bronnenmaterialen
voor de leerling om mee te werken tijdens
de les.

Handleiding A, B en handleiding Spelling:
ondersteunen je bij de taal- en spellingactiviteiten.

Werkschrift A, B en spellingschrift (+ de
zorgschriften): bevat het verwerkingsmateriaal voor de lessen alsook de taal- en
spellingweters die essentiële leerstof helpen
vastzetten. Het werkmateriaal voor de leerling is ook beschikbaar in Z-variant.

Correctiesleutels: een ingevulde versie van
de werkschriften, het spellingschrift en de
zorgschriften.

Stappenblok/zorgblok/stappenboek: de
materialen die nodig zijn om te herhalen of te
verdiepen na de wekelijkse spellingtoets.

Differentiatiemodule: online module om de
toetsen en de differentiatie na de toets vorm
te geven. Ze bevat ook een aantal aanvullende bingeloefeningen, zoals woordenschatoefeningen en visuele en auditieve dictees bij
spelling.

Werkwoordenblok: facultatieve scheurblok
om de werkwoordspelling extra te oefenen,
in de klas of thuis (leerjaar 4/5/6). Incl. correctiesleutel voor zelfcorrectie.

Bordboek: bevat alle materialen voor de
leerling (incl. correctiesleutel) alsook de
audio- en beeldfragmenten die je tijdens de
les gebruikt.

Bingel: extra digitale oefenkansen, in de klas
of thuis.

Toets- en remediëringsmap: bevat alle toetsen en alle materialen voor differentiatie na

Raket-app: maakt het mogelijk om vanuit het
werk- of spellingschrift snel naar bingel over
te schakelen.

de toets. Alleen nodig indien je geen gebruik
maakt van de differentiatiemodule.
Flitskaarten: specifiek materiaal voor voortgezet technisch lezen in het tweede leerjaar.

Prentenboekenset: elk thema in het tweede
leerjaar start vanuit het voorlezen van een
prentenboek. Deze set biedt je alle prentenboeken.
Spellingallesweter: handige klapper met een
overzicht van alle spellinginhouden uit Tijd
voor Taal accent – Spelling.
Fonowaaier: speelse en motiverende oefeningen om het auditieve bewustzijn van de
leerlingen te stimuleren in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar.
Voor de klas
Accentbib: een selectie van de boeken waaruit fragmenten gelezen worden in Tijd voor
Taal accent.
Wandplaten taal en spelling: bevatten de
belangrijkste taal- en spellinginhouden om
te visualiseren in je klas.
Oefenkaarten: om na de controledictees van
spelling extra oefenkansen te bieden (aan de
hand van suggesties op basis van ingevulde
toetsresultaten in de differentiatiemodule).

Tijd voor Taal accent
Ben je nieuwsgierig naar Tijd voor Taal accent?

1
2
3

Neem een kijkje op www.tvtaccent.be.
Wil je de materialen vrijblijvend op school bekijken?
Vraag dan een zichtzending aan.
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 tot 6). Zo kun je Tijd voor Taal accent samen met je
klas ontdekken!
Voor een zichtzending 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 Tijd voor Taal 		
accent uitgebreid voorstellen. Meer informatie en inschrijven:		
www.vanindagen.be.
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Wil je meer informatie of een voorstelling bij jou op school?
Of zou je graag eens de ervaringen horen van leraren die
al met Tijd voor Taal accent werken?
Neem dan contact op met de educatief adviseur van je regio.
Hij/zij komt Tijd voor Taal accent graag aan het schoolteam
voorstellen en kan je zeker de gegevens bezorgen van een
Tijd voor Taal accent-school in je buurt.

www.tvtaccent.be

Verschijning
Van leerjaar 2 tot 6
volledig beschikbaar!

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

