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Direct aan de slag

Beste leerkracht, 

Gefeliciteerd met de nieuwe methode Engels: Join in! Je gaat voor het eerst met deze methode lesgeven. Dat is leuk, 
maar ook even wennen. Misschien is dit het eerste jaar dat kinderen Engels krijgen. En dan ook nog meteen ín het Engels. 
Of wellicht is het werken met actieve werkvormen nog relatief nieuw. Wat je beginsituatie ook is: neem de tijd om te leren 
werken met Join in en om de methode in te zetten hoe het jou en je team het beste uitkomt. Dit overzicht geeft je enkele  
tips om optimaal van start te gaan.

Alle auteurs en projectgroep Malmberg wensen je heel veel succes en plezier! 

Overstapprogramma
•  Om de overstap naar Join in te 

versoepelen, is er een 
overstapprogramma. 

•  Download het overstapprogramma op 
Mijn Malmberg (mijn.mijnmalmberg.nl)

•  Bekijk voor jouw beginsituatie wat het 
advies is bij overstappen en welke 
materialen je nodig hebt.

•  Ben je leerkracht in groep 7 of 8  
en gaf je voorheen Engels vanaf  
groep 7? Download dan ook de  
Activity-bladen. 

Weekrooster onderbouw
•  Bekijk in de Algemene handleiding op 

pagina 9 hoe de units zijn opgebouwd.
•  Je geeft minimaal de eerste les van 

iedere week. Het is natuurlijk het beste 
(en het leukst) om alle drie de lessen 
te geven. 

•  Bepaal (samen met je collega’s) of je 
ernaar streeft om alle lessen te geven, 
of alleen de basislessen. 

Weekrooster bovenbouw
•  Bekijk in de Algemene handleiding op 

pagina 11 hoe de unit is opgebouwd.
•  Je geeft minimaal de 4 lessons. De vier 

zelfstandig te verwerken tasks kun je 
in de takentijd zetten of meteen achter 
de lesson inplannen. 

•  De CLIL-lessen zijn niet noodzakelijk 
voor de leerlijn van Join in. Ze geven je 
de mogelijkheid om andere vakken in 
het Engels te geven. 

•  Bepaal (samen met je collega’s) of je 
ernaar streeft om ook de CLIL-lessen 
te geven. Je kunt dit ook per unit en 
naar individuele voorkeur bekijken. 

Combinatiegroep?
•  Als je les geeft in een combinatie-

groep, geef je aan de twee groepen 
tegelijk dezelfde les.

•  Download de uitleg over combinatie-
groepen op Mijn Malmberg  
(mijn.mijnmalmberg.nl)

• Bekijk welke materialen je nodig hebt. 

Heb je alle materialen?
•  Groep 1: handleiding 1-2a, digibord-

software groep 1 en flashcards groep 1.
•  Groep 2: handleiding 1-2b, digibord-

software groep 2 en flashcards groep 2.
•  Groep 3: handleiding 3, digibord-

software groep 3 en flashcards groep 3.
•  Groep 4: handleiding 4, digibord-

software groep 4 en flashcards groep 4.
•  Groep 5: handleiding en werkboeken 

basics, handleiding 5, antwoordenboek 
5, werkboeken 5A en 5B.

•  Groep 6: handleiding 6, antwoorden-
boek 6, werkboeken 6A en 6B.

•  Groep 7: handleiding 7, antwoorden-
boek 7, werkboeken 7A en 7B.

•  Groep 8: handleiding 8, antwoorden-
boek 8, werkboeken 8A en 8B. 

VVTO-scholen 
Join in ondersteunt scholen die streven 
naar een VVTO-keurmerk of dat in de 
toekomst willen doen. Houd in ieder 
geval rekening met het volgende.
•  Zet alle lessen op het lesrooster.  

Van VVTO-scholen wordt verwacht 
dat ze minimaal 60 minuten per week 
Engels aanbieden, op verschillende 
momenten in de week. Geef dus ook 
de CLIL-lessen. 

•  Engels is de voertaal tijdens de 
Engelse les.

•  Alle jaargroepen geven Engels, met 
een ononderbroken leerlijn.

•  Een voorbeeldleerlijn en het 
leerstofoverzicht is te vinden op  
Mijn Malmberg (mijn.mijnmalmberg.nl)

Unit Zero
•  Het eerste katern achter het tabblad 

handleidingen is Unit Zero. Deze unit 
geef je als eerste. 

•  Tijdens de unit maken de kinderen 
kennis met de manier van werken met 
Join in. Je bereidt de kinderen voor op 
het Engels spreken tijdens de les en je 
oefent met de activities.  

•  Vergeet niet om de instructiefilm met 
didactische tips te bekijken. 

Digibordsoftware 
Via de leerkrachtportal heb je toegang tot:
• Digibordsoftware;
• de Resultaten¬monitor;
•  de extra printbladen en de instructie-

film (via Unit Zero).

Mijn Malmberg
Op Mijn Malmberg vind je praktische 
hulpmiddelen bij de Malmberg-
methodes zoals jaarplanningen, 
leerlijnen-overzichten en didactische 
achtergrond-informatie. Inschrijven 
kan via mijn.mijnmalmberg.nl Je 
ontvangt dan ook twee keer per jaar 
het magazine Juf en Meester. Hét 
tijdschrift voor de leerkracht.


