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Inleiding
Na een zorgvuldig keuzeproces hebt u gekozen voor de nieuwste Taal actief. 
Dit implementatiebulletin voorziet u van praktische tips en aanbevelingen bij de 
invoering van de methode.

Dit bulletin begint met een artikel van Hans Oepkes, onderwijsbegeleider bij 
Eduniek, een educatieve dienst voor onderwijs en educatie. Hij biedt een aantal 
algemene aanwijzingen voor het invoeren van een taalmethode en gaat onder 
meer in op de voor- en nadelen van integraal en gefaseerd invoeren, het maken 
van de juiste teamafspraken en het formuleren van haalbare doelen.

Op pagina 6 tot en met 8 staan specifieke aanwijzingen voor het invoeren van 
de onderdelen Taal, Spelling en Woordenschat. Vanaf pagina 10 vindt u een een 
praktisch invoeringsprogramma voor iedere jaargroep, met een instapweek van 
dag tot dag.

Het bulletin sluit af met een toelichting op de mogelijkheden die u hebt om 
Taal actief nog verder uit te breiden als u daaraan toe bent. Dit kan met het 
uitbreidingsprogramma en door Taal actief nog adaptiever in te zetten.

We wensen u veel plezier en succes met de invoering van de nieuwste Taal actief.
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U hebt voor Taal actief gekozen! Na een intensief keuzeproces staat u nu voor de 
vraag: hoe gaan we de methode implementeren? Het is verstandig daarvoor een 
invoeringsplan te maken. Dat zorgt ervoor dat het invoeringsproces doelmatig en 
efficiënt verloopt. Bij een plan hoort altijd een doelstelling. 
Bijvoorbeeld: Aan het einde van het implementatietraject werken alle leraren op een 
effectieve en efficiënte wijze met de taalmethode op basis van gezamenlijk gemaakte 
afspraken. In dit artikel wordt aan de hand van deze doelstelling toegelicht hoe de 
implementatie gestalte kan krijgen. 

Allereerst, hoe lang moet het implementatietraject duren? Aan te raden is hier zeker een schooljaar voor uit te 
trekken. Na een jaar heeft elke leerkracht de methode één keer in zijn geheel doorlopen. Dan kunnen op basis 
van ervaringen afspraken gemaakt worden, of eerdere afspraken worden herzien. 

Integrale of gefaseerde invoering
De volgende vraag is: gaan alle leraren (van groep 4-8) in het eerste jaar al met de nieuwe methode werken? 
Een integrale invoering heeft als voordeel dat het implementatietraject door het team gezamenlijk wordt 
doorlopen. Dit is praktisch, en ook stimulerend. U helpt elkaar en leert van elkaar. Het nadeel is dat de 
leerlingen in groep 5 tot en met 8 te maken kunnen krijgen met breukvlakken in de leerlijnen, zeker als de 
vorige taalmethode een andere was dan Taal Actief. De leerlingen hebben in de vorige methode geleerd 
te werken met andere begrippen en regels. Ook is de verdeling van spellingcategorieën in elke methode 
verschillend, waardoor leerlingen straks misschien enkele categorieën gemist zullen hebben. Het is raadzaam 
hiervan een analyse te maken en ontbrekende kennis zo snel mogelijk aan te vullen. Een overzicht van de 
leerlijnen van Taal actief vindt u op www.taalactief.nl → ik werk met de nieuwste Taal actief→ servicemateriaal.
Bij een gefaseerde invoering (het eerste jaar groep 4, dan groep 5 enzovoort) ontstaan er geen oneffenheden 
in de leerlijnen. Een nadeel van een gefaseerde invoering is dat het wel lang duurt voordat uiteindelijk ook 
groep 8 met de nieuwe methode werkt. Een grote groep leerlingen blijft dus nog jaren werken met een 
methode die eigenlijk niet meer voldoet. De school zal de voor- en nadelen van een gefaseerde en een 
integrale invoering dus moeten afwegen.

Meetbare doelen
In de doelstelling staat dat er effectief met de methode gewerkt moet worden. Dat betekent dat er optimale 
resultaten behaald moeten worden. Scholen kiezen vaak een nieuwe methode in de verwachting dat de 
resultaten zullen verbeteren. Effectieve scholen werken met duidelijke (meetbare) doelstellingen. Binnen 
het team kunt u afspreken welke doelen u wilt behalen. Deze doelen kunnen gekoppeld worden aan de 
methodegebonden toetsen. Zo kunt u als doel afspreken dat minimaal 80% van de leerlingen bij de toetsen 
en dictees een voldoende of hoger scoort. Als dit doel verschillende keren niet wordt gehaald, bekijkt u of 
het onderwijs bijgesteld moet worden, bijvoorbeeld door systematisch preteaching en verlengde instructie 
te geven. Doelstellingen kunnen ook opgesteld worden op grond van toetsen van het leerlingvolgsysteem. 
Op een doorsnee school kan de doelstelling luiden dat minimaal 75% van de leerlingen een A, B of C moet 
behalen op de CITO-toetsen Taalschaal en Woordenschat. 

Implementatie: hoe werken wij met 
Taal actief?
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Jaarplanning
Het is ook de bedoeling dat er efficiënt met Taal actief wordt gewerkt. Dat wil zeggen dat de beschikbare 
tijd zinvol wordt benut. Een jaarplanning is hierbij onontbeerlijk. Hiermee waarborgt u dat de methode 
‘uitgemaakt’ wordt voor het einde van het schooljaar. U vindt een actuele jaarplanning per regio op   
www.taalactief.nl → ik werk met de nieuwste Taal actief → servicemateriaal.

Teamafspraken
De implementatiedoelstelling eindigt met: ‘… op basis van gezamenlijke afspraken’. Afspraken over 
integrale of gefaseerde invoering, over meetbare doelen en over planning zijn al genoemd. Maar in 
het implementatietraject kunnen op nog veel meer onderdelen teamafspraken gemaakt worden die de 
doorgaande lijn en de continuïteit in het werken met de taalmethode bevorderen. De eerste afspraak zou 
moeten zijn dat iemand binnen het team, bijvoorbeeld de taalcoördinator, de taak krijgt deze afspraken vast te 
leggen. Dit kan in de vorm van een kwaliteitskaart. 

Woordenschat
Naast de eerder genoemde meer organisatorische zaken komen in het invoeringsplan de inhoudelijke 
onderwerpen aan de orde, zoals woordenschat of samenwerkend leren. Woordenschat is voor veel scholen een 
nieuwe leerlijn. Het is daarom goed als scholen zich verdiepen in de wijze waarop woordenschatontwikkeling 
bij kinderen verloopt en zich op de hoogte stellen van de didactiek van het woordenschatonderwijs. Hiertoe 
is het noodzakelijk het Algemeen deel van de handleiding goed door te lezen. Hierin wordt de gehanteerde 
woordenschatdidactiek toegelicht. Het is tevens belangrijk dat er criteria afgesproken worden voor de 
toewijzing van leerlingen aan het aanvullende woordenschatprogramma. Door het opstellen van heldere 
criteria zorgt u ervoor dat leerlingen met dezelfde ‘problematiek’ in de verschillende groepen hetzelfde 
worden behandeld. Criteria kunnen bijvoorbeeld zijn: een E of D score op de CITO-woordenschattoets, een 
andere thuistaal dan het Nederlands, en/of onvoldoende scores op de toetsen van de methode. 

Samenwerken en zelfstandig werken
In de methode wordt ervan uitgegaan dat de leerlingen regelmatig samenwerken. Wellicht zijn er op uw 
school al afspraken gemaakt over samenwerken, u past bijvoorbeeld de didactische structuren toe uit het 
coöperatief leren. Ook zijn er vast al regels en routines afgesproken rond het zelfstandig werken. U kunt dan 
met het team bekijken in welke vorm u deze kunt koppelen aan het werken met de nieuwe methode. 

Klassenbezoeken
Tot slot, hoe zorgt u ervoor dat de gemaakte afspraken niet alleen op papier staan (kwaliteitskaart), maar ook 
blijvend in de praktijk ten uitvoer worden gebracht? Daarvoor zijn klassenbezoeken, door de taalcoördinator 
of de schoolbegeleider, sterk aan te bevelen. Aan de hand van een kijkwijzer, gebaseerd op de gemaakte 
afspraken, kunnen taal-, spelling- en woordenschatlessen worden geobserveerd. Het klassenbezoek kent 
hiermee deels een controlerend karakter, maar kan daarnaast eventuele knelpunten aan het licht brengen. 
Ook kan het bezoek de aanleiding zijn om gemaakte afspraken te herzien. Als de school een ‘kwaliteitskaart 
taalonderwijs’ gemaakt heeft, is daarin opgenomen dat evaluatiemomenten (inclusief klassenbezoeken) 
regelmatig terugkeren zolang er met de methode wordt gewerkt. Zo blijft het onderwerp ‘hoe werken wij met 
Taal actief ’ actueel.
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Vooraf lezen
Voordat u met de methode van start gaat raden wij u aan de handleiding van uw 
eigen jaargroep te bestuderen:·In de wegwijzer van elke jaargroep vindt u praktische informatie over de 

materialen en jaargroepspecifieke informatie. ·Bij elk thema treft u in de inleiding de leerdoelen van dat thema aan, de 
themawoorden en de spellingwoorden. ·In het uitbreidingsdeel achter in de handleiding staat aangegeven welke 
leerdoelen aan bod komen bij de opdrachten in het Werkboek taal, zodat u vooraf 
kunt kiezen welke opdrachten u aanbiedt.·Als u de internetopdrachten van Taal actief gaat geven, leest u de digitale 
handleiding en lesbeschrijving op de site. Als gebruiker van Taal actief kunt u zich 
gratis aanmelden voor deze opdrachten via www.taalactief.nl → ik werk met de 
nieuwste Taal actief → Internetopdrachten.

Basisprogramma
Taal actief Taal kent een basisprogramma dat bestaat uit 
tien thema’s die u verspreid over 30 weken geeft. Elke 
thema bestaat uit drie weken: de eerste twee weken 
geeft u de basislessen en de laatste week is er ruimte voor 
differentiatie. U differentieert op basis van de resultaten van 
de toets die u aan het begin van de derde week afneemt. In 
het schema hiernaast ziet u hoe de weekopbouw eruit ziet.

Uitbreidingsprogramma
Op het moment dat u er zelf aan toe bent, kunt u de methode uitbreiden met de uitbreidingslessen in het 
Werkboek taal of de internetopdrachten van Taal actief. Omdat het programma van Taal actief slechts 30 
lesweken beslaat hebt u hiervoor tien extra weken uitlooptijd in het jaarprogramma (zie ook pagina 22).

Combinatiegroepen
Taal actief is ook inzetbaar voor scholen met combinatiegroepen. In de wegwijzer van de handleiding van uw 
jaargroep vindt u in een schema uitgewerkt hoe u dit kunt doen. Er wordt dan uitgegaan van een lesduur 
van 2×25 minuten taal per dag: twee lessen achter elkaar. In de Kopieermap vindt u startopdrachten voor 
combinatiegroepen.

dag 1 taal spelling

25 minuten 25 minuten

dag 2 taal taal

dag 3 taal spelling

dag 4 taal taal

dag 5 taal spelling



De materialen
In onderstaand schema ziet u welke materialen u op welk moment inzet. 

Differentiatie
Binnen Taal actief Taal kunt u op verschillende manieren differentiëren:·Door middel van preteachingslessen, die u aanbiedt voorafgaand aan een nieuw ankerverhaal van een 

thema. Deze preteachingslessen hebben een andere kleur in de handleiding. De lessen kunt uzelf geven 
of laten geven door een RT-leerkracht of intern begeleider. Als u ze zelf geeft, kunnen de andere kinderen 
zelfstandig de startopdrachten maken uit de Kopieermap taal of een differentiatieles uit het Taalboek extra.·Door verlengde instructie te geven tijdens de instructie van een les. U herkent de verlengde instructie in 
de handleiding aan de gekleurde blokjes tekst. Hierbij legt u de stof op een andere manier uit of wordt 
nogmaals ingegaan op voorkennis die kinderen nodig hebben om de instructie te begrijpen. U kunt hiervoor 
een instructietafel in de klas inrichten.·Door kinderen tijdens de verwerking aan de differentiatielessen in het Taalboek extra te laten werken. Hierin 
staat op de linkerpagina telkens een remediëringsles en op de rechterpagina een verrijkingsles. Aan de hand 
van de resultaten van de toets die u afneemt na de tweede week in een thema deelt u kinderen in een van 
beide groepen in. ·Door gebruik te maken van de uitbreidingslessen in het Werkboek taal of de internetopdrachten (zie ook 
pagina 19). 
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materiaal

Taalboek

Taalboek extra

Kopieermap

Werkboek taal

Antwoordenboek

Handleiding Taal A + B

Internetopdrachten

basislessen

X

X

X

X

differentiatielessen

X

X

X

X

uitbreidingslessen

X

X

X

X

TIPS!
·Kies voor de planning van één methode en pas daar de planningen van de andere  

vakken op aan.·Trek bij de eerste thema’s vier weken uit voor een thema. Dit kunt u tevens doen 
voor die periodes waarin activiteiten vallen, zoals feestdagen en projecten.·Plan de thema’s zo dat een thema of ten minste het basisprogramma ervan wordt 
afgesloten voor een vakantie.·Zie voor een uitgewerkt planningsvoorbeeld per regio (noord, midden en zuid) de 
jaarplanning 2006-2007 op www.taalactief.nl.
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Spelling

Het invoeren van Taal actief Spelling

materiaal

Werkboek spelling

Kopieermap

Antwoordenboek

Handleiding

Bakkaarten spelling *

Software spelling *

basislessen

X

X

X

X

differentiatielessen

X

X

X

X

X

uitbreidingslessen

X

X

Vooraf lezen
Voordat u met de methode van start gaat raden wij u aan de handleiding van uw 
eigen jaargroep te bestuderen:·In de wegwijzer van elke jaargroep vindt u praktische informatie over materialen en 

jaargroepspecifieke informatie. ·Bij elk thema treft u in de inleiding de spellingwoorden aan en de uitleg van de 
specifieke problematiek per spellingcategorie. 

De structuur
Taal actief Spelling kent net als het onderdeel Taal een 
basisprogramma dat bestaat uit tien thema’s die u verspreid 
over 30 weken geeft. Elke thema bestaat uit drie weken: de 
eerste twee weken geeft u de basislessen en de laatste week 
is er ruimte voor differentiatie. In het schema hiernaast ziet u 
hoe de weekopbouw eruit ziet.

De materialen

Differentiatie
Binnen Taal actief Spelling kunt u op verschillende manieren differentiëren:·Door verlengde instructie te geven tijdens de instructie van een les. U herkent de verlengde instructie in de 

handleiding aan de gekleurde blokjes tekst. ·Door kinderen tijdens de verwerking aan de differentiatielessen spelling te laten werken. Deze geeft u via:
1 Via de Bakkaarten spelling: ·voor zwakke spellers zijn de groene kaarten  ; · voor gemiddelde spellers zijn de blauwe kaarten  ; · voor goede spellers zijn de paarse kaarten  . 
Per thema beschikt u gemiddeld over twintig kaarten waar de kinderen zelfstandig mee kunnen werken. Voor 
de goede spellers zijn er minder kaarten, omdat deze kaarten een langere verwerkingstijd vragen. 
2 Het Computerprogramma spelling. Dit programma analyseert de resultaten en zet vervolgoefeningen klaar. ·Door Taal actief uit te breiden met de uitbreidingslessen in het Werkboek taal of met de internetopdrachten. 
Hierin komen spelling en taal geïntegreerd aan bod (zie ook pagina 22). 

dag 1 taal spelling

25 minuten 25 minuten

dag 2 taal taal

dag 3 taal spelling

dag 4 taal taal

dag 5 taal spelling



Het invoeren van Taal actief Woordenschat
Vooraf lezen
Voordat u met de methode van start gaat raden wij u aan de handleiding van uw 
eigen jaargroep te bestuderen. In de wegwijzer van elke jaargroep vindt u praktische 
informatie over materialen en jaargroepspecifieke informatie aangevuld met de 
woordenlijst van groep 4 en suggesties voor verwerkingsoefeningen buiten de 
woordenschatles.

De structuur
Taal actief Woordenschat is een aparte leerlijn voor kinderen die uitvallen op 
woordenschat. De leerlijn biedt op jaarbasis 750 nieuwe woorden aan. Kinderen leren 250 nieuwe woorden 
tijdens de taallessen. De overige 500 woorden komen aan bod in een apart woordenschatdeel. Een les duurt 
30 minuten. In totaal geeft u zes woordenschatlessen per thema.

Vooraf maakt u afspraken met het team over de wijze waarop u de woordenschatlessen binnen de structuur 
van Taal actief inzet. Hiervoor heeft u een aantal mogelijkheden:·U past de lessen in binnen het basisprogramma. Taal actief kent een basisprogramma van 30 weken en biedt 

dus voldoende ruimte en tijd om de woordenschatlessen in te passen. ·Taal actief gaat uit van 50 minuten lestijd per dag voor taal en spelling. Omdat veel scholen één uur hebben 
ingeruimd voor taal en spelling kunt u de extra tijd inzetten voor woordenschat.  ·U biedt de lessen in het basisprogramma aan ter vervanging van de differentiatielessen.·U zet de lessen in als uitbreidingslessen. Dit kunt u doen door niet met drie weken per thema te rekenen 
maar met drie en een halve week of met vier weken per thema. 

De lessen woordenschat kunnen worden gegeven door de groepsleerkracht maar ook door een RT-leerkracht 
of intern begeleider.

De materialen
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voorbeeld uit de woordklapper

Woordenschat

materiaal

Werkboek A + B *

Handleiding

Woordklapper

basislessen differentiatielessen

X

X

X

X

uitbreidingslessen

Software Woordenschat  *

* De werkboeken en de software woordenschat 
dienen hetzelfde doel en zijn inhoudelijk 
inwisselbaar. Beide zijn bedoeld om zelfstandig 
te oefenen.



Inhoud en didactiek
Tijdens het woordenschatonderwijs gaat Taal actief uit van vier stappen:
1 Voorbewerken van de woorden: dit is geïntegreerd in de semantiseringsfase.
2 Semantiseren van de woorden: dit gebeurt steeds op drie manieren:
 · uitbeelden van de betekenis van een woord;
 · uitleggen van de betekenis via contextzinnen, synoniemen of bijvoorbeeld betekenisomschrijving;
 ·  uitbreiden van de betekenis door het aanbieden van woorden die qua betekenis verwant zijn aan het te 

leren woord.
3 Consolideren en oefenen van de woorden.
4 Controleren van de woorden.

Per thema leren de kinderen 75 nieuwe woorden:·  25 nieuwe woorden leren ze tijdens de behandeling van het ankerverhaal van een thema. U 
kunt de preteachingsbladen uit de Kopieermap taal per thema (bladen P×a en P×b) inzetten als 
verwerkingsmateriaal.·  de overige 50 woorden worden aangeboden in aparte woordenschatlessen. De kinderen leren de woorden 
altijd geclusterd rond een bepaalde context zodat ze de betekenis makkelijk kunnen onthouden. De 
woordklapper geeft visuele ondersteuning tijdens het semantiseren van woorden. Elke plaat bevat 8 à 9 
woorden die geclusterd zijn rondom een centrale betekenis.

Woordenschat

schetsboek

rijlaarzen

judopak

schaatsen

penseel

palet

trompet

harp

drumstel

10
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Invoeringsprogramma: 
instapweek van dag tot dag
Op de volgende pagina’s vindt u voor jaargroep 4 t/m 8 een invoeringsprogramma  
voor de instapweek. 
Per lesdag is beschreven wat u in de instapweek kunt doen.

Algemene voorbereiding instapweek 

·Lees het invoeringsprogramma van uw eigen jaargroep door.·Kopieer de oefeningen die er genoemd staan.·Verzamel de benodigde materialen.·Leg verschillende schriftjes klaar die gebruikt worden bij Taal actief: denk aan taalschrift, 
spellingschrift, woordenschrift en verhaalschrift en een mapje (snelhechtmap of 
ringband) voor de kopieerbladen en klaar-opdrachten.

Ga naar www.taalactief.nl → U werkt met de nieuwste Taal actief → Servicemateriaal·Download de leerlijnen van Taal actief zodat u weet wat er in de voorafgaande 
jaargroepen aan bod is geweest.·Download het instapdictee spelling voor de eigen jaargroep.·Download het aftekenblad voor de Bakkaarten spelling.

Ga naar www.taalactief.nl → U werkt met de nieuwste Taal actief → Internetopdrachten·Meld u gratis aan voor de internetopdrachten. U krijgt dan een toegangsbutton 
toegemaild. Download de bijbehorende lesbeschijving en handleiding.

! Let op: elke les in de instapweek duurt 50 minuten. 
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Voorbereiding

·Leg verschillende Taalboeken en Werkboeken spelling klaar voor de kinderen.·Reserveer een tafel als thematafel.·Kopieer pagina 80 uit de Kopieermap taal (woordveld).·Kopieer pagina 27 en 28 uit Kopieermap spelling.·Kopieer opdracht P1a (pagina 1) uit de Kopieermap taal.·Stel een categorieoefening in op het Computerprogramma spelling.·Bij de internetopdrachten vindt u onder de afbeelding van de sleutel een aparte 
instapmodule voor groep 4. Kopieer de lesbeschrijving van deze instapmodule 
voor de kinderen.

DAG 1
Vandaag introduceert u de methode Taal actief: u vertelt welke onderdelen deel uitmaken van de methode 
(taal, spelling en/of woordenschat). U laat de kinderen door het Taalboek en het Werkboek spelling bladeren 
en vraagt wat ze zien:·Dezelfde picto’s staan in zowel het Taalboek als het Werkboek spelling (en Werkboek woordenschat).·Elke picto verwijst naar het thema en de inhoud van het ankerverhaal.·Er zijn tien picto’s en dus tien thema’s per jaargroep.·In het Taalboek begint elk thema met een (anker)verhaal dat aansluit op de belevingswereld van de 

kinderen.·De kleurenrand om een pagina verwijst naar een taaldomein:
 is luisteren, spreken, gesprek;
 is stellen;
 is informatiemiddelen;
 is taalbeschouwing.·Het eerste thema van het Taalboek gaat over ruimte/wonen.

Laat de kinderen kennismaken met het woordveld door het themawoord ‘wonen’ in het midden van een groot 
vel papier te schrijven en op het bord te hangen. Vraag de kinderen om woorden op te schrijven die volgens 
hen daarmee te maken hebben. Laat ze dit doen op het kopieerblad Woordveld (pagina 80). Lees daarna het 
ankerverhaal uit het Taalboek voor en vraag de kinderen of de woorden uit hun woordveld te maken hebben 
met het verhaal. Schrijf een aantal woorden op het grote vel papier en hang dit op in de klas.
Vraag de kinderen om deze week spullen voor de thematafel mee te nemen.

DAG 2
Vandaag vertelt u iets over de differentiatiematerialen: het Taalboek extra en de Bakkaarten spelling. 
Net als in het Taalboek en het Werkboek staan ook in deze materialen picto’s om de thema’s aan te geven. 
Vraag de kinderen welk picto als eerste aan bod komt [het paleis/wonen]. Ook in het Taalboek extra zie je de 
kleuren van een taaldomein terug. De lessen zijn onderverdeeld in een R-les en een V-les. Vertel de kinderen 
dat ze bij een R-les nog wat hulp van u krijgen en bij een V-les helemaal zelfstandig werken. Het toetsresultaat 
bepaalt welke les je maakt.
Leg aan de kinderen uit hoe het werken met de Bakkaarten spelling verloopt. Per thema zijn twintig kaarten 
beschikbaar. De kaarten zijn er in drie kleuren. De groene kaarten (categorieoefeningen) zijn bedoeld 
voor zwakke spellers, blauwe kaarten (woordpakketoefeningen) zijn bedoeld voor gemiddelde spellers en 
bordeauxrode kaarten ten slotte zijn bedoeld voor goede spellers. U kunt per type speller een kaartenset 
bijbestellen als de verhoudingen in uw klas niet kloppen met de bakindeling. Gebruik het aftekenblad voor de 
Bakkaarten spelling (zie: algemene voorbereiding pagina 11). Bespreek hoe de kinderen omgaan met een kaart 

4
groep
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die niet af is (zelf bewaren, terugplaatsen in de bak, laten noteren wie met kaart bezig is). Spreek ook af hoe ze 
kaarten die ze hebben gemaakt, omruilen. 
Laat de kinderen vervolgens het instapdictee spelling maken. Introduceer de kopieerbladen 27 en 28 en 
laat de kinderen hier de woorden van het instapdictee invullen en een voor een veranderen. Op de bladen 
geven de kinderen aan of ze een woord goed hebben geschreven, of ze twijfelen en of ze het woord willen 
veranderen. Zo maakt Taal actief de kinderen bewust van de spelling van woorden. Met name voor de snelle 
kinderen is dit een goede manier om ervoor te zorgen dat ze bewust stilstaan bij de spelling van woorden.
U noteert voor uzelf aandachtspunten en stelt het Computerprogramma spelling in op enkele 
categorieoefeningen die u de kinderen deze week wilt laten doen.
Gebruik deze dag om ook algemene afspraken rond zelfstandig werken te bespreken dan wel te herhalen. 
Denk daarbij aan aandachtspunten als: wanneer werken we zelfstandig, waarom werken we zelfstandig, wie 
kunnen we tussentijds om hulp vragen, hoe vragen we om hulp.

DAG 3
Vandaag vertelt u de kinderen over de oefeningen die ze op de computer kunnen maken. Afhankelijk van 
de onderdelen van Taal actief die u hebt aangeschaft en de aanwezige computers deelt u de groep in kleine 
groepjes in. Elk groepje gaat om de beurt de internetopdrachten en de oefeningen spelling of woordenschat 
maken. Spreek met de kinderen af dat ze elkaar helpen bij het zich eigen maken van de programma’s. Koppel 
een betere leerling aan een zwakkere leerling.·Laat de kinderen de instapmodule van de internetopdrachten maken. ·Stel in het Computerprogramma spelling vooraf categorieoefeningen in (zie de gebruikersinstructie voor 

concrete uitleg).·Indien u gebruikmaakt van de leerlijn woordenschat, laat u de kinderen oefening 1 maken van thema 1 van 
het Computerprogramma woordenschat.

Gebruik deze dag ook om de afspraken rond coöperatief leren te herhalen of toe te lichten. Besteed aandacht 
aan wie elkaar helpt, hoe je feedback aan elkaar geeft en hoe je om hulp vraagt.

DAG 4
Vandaag richt u samen de thematafel in en laat u de kinderen vertellen waarom de meegebrachte spullen bij 
het thema passen. 

DAG 5
U leest vandaag opnieuw het eerste ankerverhaal uit het Taalboek voor (pagina 4 en 5). U laat de kinderen 
vertellen hoe lang ze al in hun eigen huis wonen. Vervolgens schrijft u het woord ‘verhuizen ‘op het bord 
en vraagt waar de kinderen aan moeten denken bij dit woord. Ter voorbereiding op het gezamenlijk lezen 
van ankerverhaal van thema 1 laat u de kinderen vandaag de preteachingsoefeningen maken (P1a van de 
Kopieermap).
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Voorbereiding

·Leg verschillende Taalboeken en Werkboeken spelling klaar voor de kinderen.·Reserveer een tafel als thematafel.·Kopieer pagina 56 uit de Kopieermap taal (woordveld).·Kopieer pagina 21 en 22 uit Kopieermap spelling.·Kopieer opdracht P1a (pagina 1) uit de Kopieermap taal.·Stel een categorieoefening in op het Computerprogramma spelling.·Bij de internetopdrachten vindt u onder de afbeelding van de sleutel een aparte 
instapmodule voor groep 5. Kopieer de lesbeschrijving van deze instapmodule 
voor de kinderen.

DAG 1
Vandaag introduceert u de methode Taal actief: u vertelt welke onderdelen deel uitmaken van de methode 
(taal, spelling en/of woordenschat). U laat de kinderen door het Taalboek en het Werkboek spelling bladeren 
en vraagt wat ze zien:·Dezelfde picto’s staan in zowel het Taalboek als het Werkboek spelling (en Werkboek woordenschat).·Elke picto verwijst naar het thema en de inhoud van het ankerverhaal.·Er zijn tien picto’s en dus tien thema’s per jaargroep.·In het Taalboek begint elk thema met een (anker)verhaal dat aansluit op de belevingswereld van de 

kinderen.·De kleurenrand om een pagina verwijst naar een taaldomein:
 is luisteren, spreken, gesprek;
 is stellen;
 is informatiemiddelen;
 is taalbeschouwing.

Laat de kinderen kennismaken met het woordveld door het themawoord ‘werken’ in het midden van een 
groot vel papier te schrijven en op het bord te hangen. Vraag de kinderen om woorden op te schrijven die 
volgens hen daarmee te maken hebben. Laat ze dit doen op het kopieerblad Woordveld (pagina 56). Lees 
daarna het ankerverhaal uit het Taalboek voor en vraag de kinderen of de woorden uit hun woordveld te 
maken hebben met het verhaal. Schrijf een aantal woorden op het grote vel papier en hang dit op in de klas. 
U kunt het vel gedurende de week aanvullen met andere woorden of ernaar verwijzen.
Let op! In groep 4 en 5 hanteren we het begrip doe-woord voor werkwoord. Vanaf groep 6 spreken we van 
werkwoord.
Vraag de kinderen om deze week spullen voor de thematafel mee te nemen.

DAG 2
Vandaag vertelt u iets over de differentiatiematerialen: het Taalboek extra en de Bakkaarten spelling. 
Net als in het Taalboek en het Werkboek staan ook in deze materialen picto’s om de thema’s aan te geven. 
Vraag de kinderen welk picto als eerste aan bod komt. Ook in het Taalboek extra zie je de kleuren van een 
taaldomein terug. De lessen zijn onderverdeeld in een R-les en een V-les. Vertel de kinderen dat ze bij een R-les 
nog wat hulp van u krijgen en bij een V-les helemaal zelfstandig werken. Het toetsresultaat bepaalt welke les je 
maakt.
Leg aan de kinderen uit hoe het werken met de Bakkaarten spelling verloopt. Per thema zijn twintig kaarten 
beschikbaar. De kaarten zijn er in drie kleuren. De groene kaarten (categorieoefeningen) zijn bedoeld 
voor zwakke spellers, blauwe kaarten (woordpakketoefeningen) zijn bedoeld voor gemiddelde spellers en 
bordeauxrode kaarten ten slotte zijn bedoeld voor goede spellers. U kunt per type speller een kaartenset 
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bijbestellen als de verhoudingen in uw klas niet kloppen met de bakindeling. Gebruik het aftekenblad voor de 
Bakkaarten spelling (zie Algemene voorbereiding). Bespreek hoe de kinderen omgaan met een kaart die niet af 
is (zelf bewaren, terugplaatsen in de bak, laten noteren wie met kaart bezig is). Spreek ook af hoe ze kaarten 
die ze hebben gemaakt, omruilen.
Laat de kinderen vervolgens het instapdictee spelling maken. Introduceer het kopieerblad 22 en laat de 
kinderen hier de woorden van het instapdictee invullen en een voor een veranderen. Op de bladen geven de 
kinderen aan of ze een woord goed hebben geschreven, of ze twijfelen en of ze het woord willen veranderen. 
Zo maakt Taal actief de kinderen bewust van de spelling van woorden. Met name voor de snelle kinderen 
is dit een goede manier om ervoor te zorgen dat ze bewust stilstaan bij de spelling van woorden. Tijdens 
de bespreking van het instapdictee kunt u gebruikmaken van het algoritmeschema op pagina 21 van de 
Kopieermap spelling. Dit schema hebben de kinderen in groep 4 ook reeds aangeboden gekregen.
U noteert voor zichzelf aandachtspunten en stelt het Computerprogramma spelling in op enkele 
categorieoefeningen die u de kinderen deze week wilt laten doen.
Gebruik deze dag om ook algemene afspraken rond zelfstandig werken te bespreken dan wel te herhalen. 
Denk daarbij aan aandachtspunten als: wanneer werken we zelfstandig, waarom werken we zelfstandig, wie 
kunnen we tussentijds om hulp vragen, hoe vragen we om hulp.

DAG 3
Vandaag vertelt u de kinderen over de oefeningen die ze op de computer kunnen maken. Afhankelijk 
van de onderdelen van Taal actief die u hebt aangeschaft en de aanwezige computers deelt u de groep 
in kleine groepjes in. Elk groepje gaat om de beurt de internetopdrachten Taal en de oefeningen spelling 
of woordenschat maken. Spreek met de kinderen af dat ze elkaar helpen bij het zich eigen maken van de 
programma’s. Koppel een betere leerling aan een zwakkere leerling.·Laat de kinderen de instapmodule van de internetopdrachten maken. ·Stel in het Computerprogramma spelling vooraf categorieoefeningen in (zie de gebruikersinstructie voor 

concrete uitleg).·Indien u gebruikmaakt van de leerlijn woordenschat, laat u de kinderen oefening 1 maken van thema 1 van 
het Computerprogramma woordenschat.

Gebruik deze dag ook om de afspraken rond coöperatief leren te herhalen of toe te lichten. Besteed aandacht 
aan wie elkaar helpt, hoe je feedback aan elkaar geeft en hoe je om hulp vraagt.

DAG 4
Vandaag richt u samen de thematafel in en laat u de kinderen vertellen waarom de meegebrachte spullen bij 
het thema passen. 

DAG 4
U leest vandaag opnieuw het eerste ankerverhaal uit het Taalboek voor (pagina 4 en 5). U laat de kinderen 
vertellen over hun werkplek (het klaslokaal) en vraagt ze om enkele andere werkplekken te noemen 
(bijvoorbeeld: politiebureau, boerderij). Vraag de kinderen om tijdens het luisteren werkplekken uit het verhaal 
op te schrijven in hun taalschrift. Ter voorbereiding op het gezamenlijk lezen van het ankerverhaal van thema 
1 laat u de kinderen vandaag de preteachingsoefeningen maken (P1a van de Kopieermap). 
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Voorbereiding

·Leg verschillende Taalboeken en Werkboeken spelling klaar voor de kinderen.·Reserveer een tafel als thematafel.·Kopieer pagina’s 74 en 110 tot en met 113 uit de Kopieermap taal.·Kopieer pagina 21 en 23 uit Kopieermap spelling.·Kopieer opdracht P1a (pagina 1) uit de Kopieermap taal.·Stel een categorieoefening in op het Computerprogramma spelling.·Bij de internetopdrachten vindt u onder de afbeelding van de sleutel een aparte 
instapmodule voor groep 6. Kopieer de lesbeschrijving van deze instapmodule 
voor de kinderen.

DAG 1
Vandaag introduceert u de methode Taal actief: u vertelt welke onderdelen deel uitmaken van de methode 
(taal, spelling en/of woordenschat). U laat de kinderen door het Taalboek en het Werkboek spelling bladeren 
en vraagt wat ze zien:·Dezelfde picto’s staan in zowel het Taalboek als het Werkboek spelling (en Werkboek woordenschat).·Elke picto verwijst naar het thema en de inhoud van het ankerverhaal.·Er zijn tien picto’s en dus tien thema’s per jaargroep.·In het Taalboek begint elk thema met een (anker)verhaal dat aansluit op de    

belevingswereld van de kinderen.·De kleurenrand om een pagina verwijst naar een taaldomein:
 is luisteren, spreken, gesprek;
 is stellen;
 is informatiemiddelen;
 is taalbeschouwing.·het eerste thema van het Taalboek gaat over ruimte/kopen

Laat de kinderen kennismaken met het woordveld door het themawoord ‘kopen’ in het midden van een groot 
vel papier te schrijven en op het bord te hangen. Vraag de kinderen om woorden op te schrijven die volgens 
hen daarmee te maken hebben. Laat ze dit doen op het kopieerblad kladpapier/Woordveld (pagina 74). De 
kinderen bewaren hun woordveld tot dag 5 van de instapweek.
Lees daarna het ankerverhaal uit het Taalboek voor en vraag de kinderen of de woorden uit hun woordveld te 
maken hebben met het verhaal. Schrijf een aantal woorden op het grote vel papier en hang dit op in de klas. 
U kunt het vel gedurende de week aanvullen met andere woorden of ernaar verwijzen.
In groep 5 van Taal actief is het opzoeken in woordenboeken, catalogi en telefoonboeken al aan bod geweest. 
Mochten de kinderen hier nog onvoldoende bekend mee zijn dan is onze suggestie om hier de eerste weken 
nog aandacht aan te schenken. Voor nu kunt u de woorden van het woordveld in alfabetische volgorde laten 
zetten en op het grote vel de uitkomst met de kinderen doornemen.
Vraag de kinderen om deze week spullen voor de thematafel mee te nemen.

DAG 2
Vandaag vertelt u iets over de differentiatiematerialen: het Taalboek extra en de Bakkaarten spelling. 
Net als in het Taalboek en het Werkboek staan ook in deze materialen picto’s om de thema’s aan te geven. 
Vraag de kinderen welk picto als eerste aan bod komt. Ook in het Taalboek extra zie je de kleuren van een 
taaldomein terug. De lessen zijn onderverdeeld in een R-les en een V-les. Vertel de kinderen dat ze bij een R-les 
nog wat hulp van u krijgen en bij een V-les helemaal zelfstandig werken. Het toetsresultaat bepaalt welke les je 
maakt.
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Leg aan de kinderen uit hoe het werken met de Bakkaarten spelling verloopt. Per thema zijn twintig kaarten 
beschikbaar. De kaarten zijn er in drie kleuren. De groene kaarten (categorieoefeningen) zijn bedoeld 
voor zwakke spellers, blauwe kaarten (woordpakketoefeningen) zijn bedoeld voor gemiddelde spellers en 
bordeauxrode kaarten ten slotte zijn voor goede spellers. U kunt per type speller een kaartenset bijbestellen 
als de verhoudingen in uw klas niet kloppen met de bakindeling. Gebruik het aftekenblad voor de Bakkaarten 
spelling. Bespreek hoe de kinderen omgaan met een kaart die niet af is (zelf bewaren, terugplaatsen in de bak, 
noteren wie met kaart bezig is). Spreek ook af hoe ze kaarten die ze hebben gemaakt, omruilen.
Laat de kinderen vervolgens het instapdictee spelling maken. Introduceer het kopieerblad 23 en laat de 
kinderen hier de woorden van het instapdictee invullen en één voor één beoordelen achteraf. Op de bladen 
geven de kinderen aan of ze een woord goed hebben geschreven, of ze twijfelen en of ze het woord willen 
veranderen. Met name voor de snelle kinderen is dit een goede manier om bewust stil te staan bij de spelling 
van woorden. Tijdens de bespreking van het instapdictee kunt u gebruikmaken van het algoritmeschema op 
pag. 21 van de Kopieermap spelling. Dit schema is in groep 4 en 5 ook reeds aangeboden.
U noteert voor zichzelf aandachtspunten en stelt het Computerprogramma spelling in op enkele 
categorieoefeningen die u de kinderen deze week wilt laten doen.
Gebruik deze dag om ook algemene afspraken rond zelfstandig werken te bespreken dan wel te herhalen. 
Denk daarbij aan aandachtspunten als: wanneer werken we zelfstandig, waarom werken we zelfstandig, wie 
kunnen we tussentijds om hulp vragen, hoe vragen we om hulp.

DAG 3
Vandaag vertelt u de kinderen over de oefeningen die ze op de computer kunnen maken. Afhankelijk van 
de onderdelen van Taal actief die u hebt aangeschaft en de aanwezige computers deelt u de groep in kleine 
groepjes in. Elk groepje gaat om de beurt de internetopdrachten en de oefeningen spelling of woordenschat 
maken. Spreek met de kinderen af dat ze elkaar helpen bij het zich eigen maken van de programma’s. Koppel 
een betere leerling aan een zwakkere leerling.·Laat de kinderen de instapmodule van de internetopdrachten maken. ·Stel in het Computerprogramma spelling vooraf categorieoefeningen in (zie de gebruikersinstructie).·Indien u gebruikmaakt van de leerlijn woordenschat, laat u de kinderen oefening 1 maken van thema 1 van 

het Computerprogramma woordenschat.
Gebruik deze dag om de afspraken rond coöperatief leren te herhalen of toe te lichten. Besteed aandacht aan 
wie elkaar helpt, hoe je feedback aan elkaar geeft en hoe je om hulp vraagt.

DAG 3
Vandaag richt u samen de thematafel in en laat u de kinderen vertellen waarom de meegebrachte spullen bij 
het thema passen. Laat de kinderen aan het einde een alfabetische reeks maken van maximaal vijf spullen die 
op de tafel liggen.

DAG 3
Vandaag pakken de kinderen hun ingevulde woordveld van dag 1 en schrijven een eigen verhaal over het 
thema ‘kopen’. Deel de schrijfhulp uit die in groep 5 aan bod is geweest (pagina 110 tot en met 113 van 
de Kopieermap taal) in Taal actief en bespreek deze als hij nog niet bekend is. Vraag aan de kinderen waar 
het ingevulde woordveld past (‘voor het schrijven’) en spreek af hoe zij de schrijfhulp gaan inzetten: laat ze 
bijvoorbeeld het onderdeel ‘voor het schrijven’ invullen. Vraag de kinderen acht regels te schrijven en hang de 
verhalen dan in de klas op. Loop er samen langs en vraag aan een kind waar het verhaal over gaat. Besteed 
aandacht aan de leestekens die al aan bod zijn gekomen in groep 5: vraagteken, punt en uitroepteken.
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Voorbereiding

·Leg verschillende Taalboeken en Werkboeken spelling klaar voor de kinderen.·Reserveer een tafel als thematafel.·Kopieer pagina’s 68, 104 tot en met 112 uit de Kopieermap taal.·Kopieer pagina 21 en 23 uit Kopieermap spelling.·Kopieer opdracht P1a (pagina 1) uit de Kopieermap taal.·Stel een categorieoefening in op het Computerprogramma spelling.·Bij de internetopdrachten vindt u onder de afbeelding van de sleutel een aparte 
instapmodule voor groep 7. Kopieer de lesbeschrijving van deze instapmodule 
voor de kinderen.

DAG 1
Vandaag introduceert u de methode Taal actief: u vertelt welke onderdelen deel uitmaken van de methode 
(taal, spelling en/of woordenschat). U laat de kinderen door het Taalboek en het Werkboek spelling bladeren 
en vraagt wat ze zien:·Dezelfde picto’s staan in zowel het Taalboek als het Werkboek spelling (en Werkboek woordenschat).·Elke picto verwijst naar het thema en de inhoud van het ankerverhaal.·Er zijn tien picto’s en dus tien thema’s per jaargroep.·In het Taalboek begint elk thema met een (anker)verhaal dat aansluit op      

de belevingswereld van de kinderen.·De kleurenrand om een pagina verwijst naar een taaldomein:
 is luisteren, spreken, gesprek;
 is stellen;
 is informatiemiddelen;
 is taalbeschouwing.

Laat de kinderen kennismaken met het woordveld door het themawoord ‘inrichten’ in het midden van een 
groot vel papier te schrijven en op het bord te hangen. Vraag de kinderen woorden op te schrijven die volgens 
hen daarmee te maken hebben. Laat ze dit doen op het kopieerblad kladpapier/Woordveld (pagina 68). De 
kinderen bewaren hun woordveld tot dag 5 van de instapweek.
Vraag de kinderen om deze week spullen voor de thematafel mee te nemen.

DAG 2
Vandaag vertelt u iets over de differentiatiematerialen: het Taalboek extra en de Bakkaarten spelling. 
Net als in het Taalboek en het Werkboek staan ook in deze materialen picto’s om de thema’s aan te geven. 
Vraag de kinderen welk picto als eerste aan bod komt. Ook in het Taalboek extra zie je de kleuren van een 
taaldomein terug. De lessen zijn onderverdeeld in een R-les en een V-les. Vertel de kinderen dat ze bij een R-les 
nog wat hulp van u krijgen en bij een V-les helemaal zelfstandig werken. Het toetsresultaat bepaalt welke les 
je maakt. Leg aan de kinderen uit hoe het werken met de Bakkaarten spelling verloopt. Per thema zijn twintig 
kaarten beschikbaar. De kaarten zijn er in drie kleuren. De groene kaarten (categorieoefeningen) zijn bedoeld 
voor zwakke spellers, blauwe kaarten (woordpakketoefeningen) zijn bedoeld voor gemiddelde spellers en 
bordeauxrode kaarten zijn bedoeld voor goede spellers. U kunt per type speller een kaartenset bijbestellen 
als de verhoudingen in uw klas niet kloppen met de bakindeling. Gebruik het aftekenblad voor de Bakkaarten 
spelling. Bespreek hoe de kinderen omgaan met een kaart die niet af is (zelf bewaren, terugplaatsen in de bak, 
laten noteren wie met kaart bezig is). Spreek ook af hoe ze kaarten die ze hebben gemaakt, omruilen.
Laat de kinderen vervolgens het instapdictee spelling maken. Introduceer het kopieerblad 70 en 71 en laat de 
kinderen hier de (werk)woorden van het instapdictee invullen en een voor een beoordelen achteraf. Op de 
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bladen geven de kinderen aan of ze een woord goed hebben geschreven, of ze twijfelen en of ze het woord 
willen veranderen. Met name voor de snelle kinderen is dit een goede manier om stil te staan bij de spelling 
van woorden. Tijdens de bespreking van het instapdictee kunt u gebruikmaken van het algoritmeschema 
op pagina 64 van de Kopieermap spelling. Dit schema heeft de methode in groep 4, 5 en 6 ook reeds 
aangeboden. U noteert voor zichzelf aandachtspunten en stelt het Computerprogramma spelling in op enkele 
categorieoefeningen die u de kinderen deze week wilt laten doen.
Gebruik deze dag om ook algemene afspraken rond zelfstandig werken te bespreken dan wel te herhalen. 
Denk daarbij aan aandachtspunten als: wanneer werken we zelfstandig, waarom werken we zelfstandig, wie 
kunnen we tussentijds om hulp vragen, hoe vragen we om hulp.

DAG 3
Vandaag vertelt u de kinderen over de oefeningen die ze op de computer kunnen maken. Afhankelijk van 
de onderdelen van Taal actief die u hebt aangeschaft en de aanwezige computers deelt u de groep in kleine 
groepjes in. Elk groepje gaat om de beurt de internetopdrachten en de oefeningen spelling of woordenschat 
maken. Spreek met de kinderen af dat ze elkaar helpen bij het zich eigen maken van de programma’s. Koppel 
een betere leerling aan een zwakkere leerling.·Laat de kinderen de instapmodule van de internetopdrachten maken. ·Stel in het Computerprogramma spelling vooraf categorieoefeningen in (zie de gebruikersinstructie).·Indien u gebruikmaakt van de leerlijn woordenschat, laat de kinderen oefening 1 maken van thema 1 van 

het Computerprogramma woordenschat.
Gebruik deze dag om de afspraken rond coöperatief leren te herhalen of toe te lichten. Besteed aandacht aan 
wie elkaar helpt, hoe je feedback aan elkaar geeft en hoe je om hulp vraagt.

DAG 4
Vandaag richt u samen de thematafel in en laat u de kinderen vertellen waarom de meegebrachte spullen bij 
het thema passen. 

DAG 5
Vandaag pakken de kinderen hun ingevulde woordveld van dag 1 en schrijven een eigen tekst over het thema 
‘inrichten’. In groep 6 van Taal actief wordt een aantal stelschema’s aangeboden: voor het schrijven van een 
verhaal, een verslag of een brief. Als deze niet bekend zijn bij de kinderen, neem ze dan samen door en vraag 
de kinderen vervolgens om zelf een tekst te schrijven (zie pagina 108 t/m 113 Kopieermap Taal). Ze mogen 
daarbij zelf de tekstsoort kiezen. Laat ze de stelschema’s gebruiken. Hang de geschreven teksten op in de klas 
en vraag de kinderen te vertellen welke tekstsoort ze hebben gekozen en waarom. Besteed kort aandacht aan 
de leestekens punt, komma, vraagteken en uitroepteken, die al in groep 4, 5 en 6 aan bod zijn gekomen.
Vraag de kinderen afsluitend of ze weten waar de persoonsvorm in een aantal zinnen zit en welk onderwerp 
daarbij hoort. In groep 6  zijn de persoonsvorm en het onderwerp als volgt gepresenteerd:·Een persoonsvorm is een vorm van een werkwoord en je ontdekt het door de zin vragend te maken. Hij staat 

dan vooraan in de zin. ·Het onderwerp vind je door te vragen wie of wat iets doet.·De vorm van de persoonsvorm hangt af van het onderwerp.
Kies een voorbeeldzin uit het verhaal en schrijf deze op het bord. Veeg het onderwerp uit en vraag om 
een nieuw onderwerp te kiezen dat bij de persoonsvorm past. Kies als voorbeeld een zin met een voltooid 
deelwoord en vraag wat het voltooid deelwoord is: het begint meestal met ge-, be- en ver- en verwijst naar 
het verleden: het is iets wat al gebeurd is.
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Voorbereiding

·Leg verschillende Taalboeken en Werkboeken spelling klaar voor de kinderen.·Reserveer een tafel als thematafel.·Kopieer pagina’s 58, 94 tot en met 104 uit de Kopieermap taal.·Kopieer pagina’s 64, 67, 68, 70 en 71 uit Kopieermap spelling.·Kopieer opdracht P1a (pagina 1) uit de Kopieermap taal.·Stel een categorieoefening in op het Computerprogramma spelling.·Bij de internetopdrachten vindt u onder de afbeelding van de sleutel een aparte 
instapmodule voor groep 8. Kopieer de lesbeschrijving van deze instapmodule 
voor de kinderen.

DAG 1
Vandaag introduceert u de methode Taal actief: u vertelt welke onderdelen deel uitmaken van de methode
(taal, spelling en/of woordenschat). U laat de kinderen door het Taalboek en het Werkboek spelling bladeren 
en vraagt wat ze zien:·Dezelfde picto’s staan in zowel het Taalboek als het Werkboek spelling (en Werkboek woordenschat).·Elke picto verwijst naar het thema en de inhoud van het ankerverhaal.·Er zijn tien picto’s en dus tien thema’s per jaargroep.·In het Taalboek begint elk thema met een (anker)verhaal dat aansluit op de belevingswereld van de 

kinderen.·De kleurenrand om een pagina verwijst naar een taaldomein:
 is luisteren, spreken, gesprek;
 is stellen;
 is informatiemiddelen;
 is taalbeschouwing.·het eerste thema van het Taalboek gaat over ruimte/welbevinden

Laat kinderen kennismaken met het woordveld door het themawoord ‘welbevinden’ in het midden van een 
groot vel papier te schrijven en op het bord te hangen. Vraag de kinderen woorden op te schrijven die volgens 
hen daarmee te maken hebben. Laat ze dit doen op het kopieerblad kladpapier/Woordveld (pag 58). De 
kinderen bewaren hun woordveld tot dag 5 van de instapweek.
Vraag de kinderen om deze week spullen voor de thematafel mee te nemen.

DAG 2
Vandaag vertelt u iets over de differentiatiematerialen: het Taalboek extra en de Bakkaarten spelling. 
Net als in het Taalboek en het Werkboek staan ook in deze materialen picto’s om de thema’s aan te geven. 
Vraag de kinderen welk picto als eerste aan bod komt. Ook in het Taalboek extra zie je de kleuren van een 
taaldomein terug. De lessen zijn onderverdeeld in een R-les en een V-les. Vertel de kinderen dat ze bij een R-les 
nog wat hulp van u krijgen en bij een V-les helemaal zelfstandig werken. Het toetsresultaat bepaalt welke les je 
maakt.
Leg aan de kinderen uit hoe het werken met de Bakkaarten spelling verloopt. Per thema zijn twintig kaarten 
beschikbaar. De kaarten zijn er in drie kleuren. De groene kaarten (categorieoefeningen) zijn bedoeld 
voor zwakke spellers, blauwe kaarten (woordpakketoefeningen) zijn bedoeld voor gemiddelde spellers en 
bordeauxrode kaarten ten slotte zijn bedoeld voor goede spellers. U kunt per type speller een kaartenset 
bijbestellen als de verhoudingen in uw klas niet kloppen met de bakindeling. Gebruik het aftekenblad voor de 
Bakkaarten spelling (zie Algemene voorbereiding). Bespreek hoe de kinderen omgaan met een kaart die niet af 
is (zelf bewaren, terugplaatsen in de bak, laten noteren wie met kaart bezig is). Spreek ook af hoe ze kaarten 
die ze hebben gemaakt, omruilen.

8
groep
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Laat de kinderen vervolgens het instapdictee spelling maken. Introduceer het kopieerblad 70 en 71 en laat 
de kinderen hier de (werk)woorden van het instapdictee invullen en een voor een beoordelen achteraf. Op 
de bladen geven de kinderen aan of ze een woord goed hebben geschreven, of ze twijfelen en of ze het 
woord willen veranderen. Zo maakt Taal actief de kinderen bewust van de spelling van woorden. Met name 
voor de snelle kinderen is dit een goede manier om ervoor te zorgen dat ze bewust stilstaan bij de spelling 
van woorden. Tijdens de bespreking van het instapdictee kunt u gebruikmaken van het algoritmeschema 
op pagina 64 van de Kopieermap spelling. Dit schema heeft de methode in groep 4 tot en met 7 ook 
aangeboden. Bij de vervoeging van de werkwoorden kunt u gebruikmaken van de werkwoordschema’s op 
pagina 67 en 68 van de Kopieermap. In groep 7 worden deze al doorlopen.
U noteert voor zichzelf aandachtspunten en stelt het Computerprogramma spelling in op enkele 
categorieoefeningen die u de kinderen deze week wilt laten doen.
Gebruik deze dag om ook algemene afspraken rond zelfstandig werken te bespreken dan wel te herhalen. 
Denk daarbij aan aandachtspunten als: wanneer werken we zelfstandig, waarom werken we zelfstandig, wie 
kunnen we tussentijds om hulp vragen, hoe vragen we om hulp.

DAG 3
Vandaag vertelt u de kinderen over de oefeningen die ze op de computer kunnen maken. Afhankelijk van 
de onderdelen van Taal actief die u hebt aangeschaft en de aanwezige computers deelt u de groep in kleine 
groepjes in. Elk groepje gaat om de beurt de internetopdrachten en de oefeningen spelling of woordenschat 
maken. Spreek met de kinderen af dat ze elkaar helpen bij het zich eigen maken van de programma’s. Koppel 
een betere leerling aan een zwakkere leerling.·Laat de kinderen de instapmodule van de internetopdrachten maken. ·Stel in het Computerprogramma spelling vooraf categorieoefeningen in (zie de gebruikersinstructie voor 

concrete uitleg).·Indien u gebruikmaakt van de leerlijn woordenschat, laat de kinderen oefening 1 maken van thema 1 van 
het Computerprogramma woordenschat.

Gebruik deze dag om de afspraken rond coöperatief leren te herhalen of toe te lichten. Besteed aandacht aan 
wie elkaar helpt, hoe je feedback aan elkaar geeft en hoe je om hulp vraagt.

DAG 4
Vandaag richt u samen de thematafel in en laat u de kinderen vertellen waarom de meegebrachte spullen bij 
het thema passen. 

DAG 5
Vandaag pakken de kinderen hun ingevulde woordveld van dag 1 en schrijven een eigen tekst over het 
thema ‘welbevinden’. In groep 7 van Taal actief wordt een aantal stelschema’s aangeboden, te weten voor 
het schrijven van een verslag, brief, een werkstuk, een recensie en een uiteenzetting. Als deze niet bekend zijn 
bij de kinderen, neem ze dan samen door en vraag de kinderen vervolgens om zelf een tekst te schrijven. Ze 
mogen daarbij zelf de tekstsoort kiezen. Laat ze de stelschema’s gebruiken. Hang de geschreven teksten op in 
de klas en vraag de kinderen of ze zien welke tekstsoort gebruikt is. Besteed kort aandacht aan de leestekens 
puntkomma en dubbele komma, die in groep 7 aan bod zijn geweest in deze methode.
Wijs de kinderen op bijvoeglijke naamwoorden die iets zeggen over het zelfstandig naamwoord, maar die 
eruitzien als een voltooid deelwoord. In groep 7 hebben kinderen geleerd dat je een voltooid deelwoord kunt 
gebruiken als bijvoeglijk naamwoord als je het bij een zelfstandig naamwoord plaatst. Vraag of het voltooid 
deelwoord er anders uitziet: bij -en verandert het woord niet (gewonnen wedstrijd); als het eindigt op -d of -t 
dan komt er een -e achter (gestuurde brief).

8groep



Uitbreidingsprogramma Taal Actief

Wanneer het werken met het basisprogramma prettig verloopt, hebt u wellicht 
de behoefte aan meer stof en/of meer uitdaging voor de kinderen. U hebt de 
mogelijkheid om Taal actief verder uit te breiden met het uitbreidingsprogramma. 
Deze uitbreiding bestaat uit toepassingsopdrachten in het Werkboek taal en op 
internet. In deze opdrachten worden de leerlijnen geïntegreerd aangeboden. In het 
basisprogramma leren kinderen geïsoleerd vaardigheden aan op het gebied van 
taalbeschouwing, spreken/luisteren, stellen en informatieverwerking. De opdrachten 
in het Werkboek taal en op internet doen juist een beroep op een combinatie van 
deze vaardigheden.

Het werkboek
Hierin staan per thema drie uitgebreide opdrachten, waarmee de leerlingen zelfstandig de doelen van het 
thema kunnen gaan toepassen. Het zijn langere opdrachten van gemiddeld 1,5 uur met de mogelijkheid 
om de opdracht tussentijds te onderbreken. De opdrachten zijn zo opgebouwd dat kinderen stap voor stap 
worden geholpen met het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de opdracht.Twee van de opdrachten zijn 
coöperatief, één is individueel.

De internetopdrachten
De internetopdracht is op dezelfde wijze opgebouwd als het Werkboek taal en is ook zelfstandig te 
maken. In de opdrachten is tevens een leerlijn internetvaardigheden verwerkt. Gebruikers van Taal Aatief
kunnen zich gratis aanmelden voor deze site, via www.taalactief.nl → Ik werk met de nieuwste Taal actief →
Internetopdrachten . 

In het uitbreidingsdeel achter in de handleiding vindt u een nadere toelichting op de inhoud en leerdoelen 
van het uitbreidingsprogramma.

Organisatie
Aan het begin van het schooljaar kunt u een jaarplanning maken van de thema’s van Taal actief. Omdat het 
programma van Taal actief 30 lesweken beslaat, hebt u 10 weken extra uitlooptijd in het jaarprogramma. 
Houd hierbij rekening met schoolvakanties en bijzondere weken. Als er bijvoorbeeld acht weken tussen de 
zomer- en herfstvakantie liggen, dan plant u een instapweek en daarna drie weken voor thema 1 en vier 
weken voor thema 2. (op www.taalactief.nl is 
een actueel voorbeeld van een jaarplanning 
per regio te vinden)
Bij het eerste thema biedt u alleen het 
basisprogramma aan, in het tweede thema 
heeft u een week extra, dus ruimte voor 
uitbreiding. Samen met de kinderen maakt 
u één of twee opdrachten uit het Werkboek 
taal. Zij leren zo de werkwijze en het 
materiaal kennen en zijn op den duur in staat 
deze opdrachten zelfstandig maken. 
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Optimale adaptiviteit binnen de 
nieuwste Taal actief 

Misschien is u opgevallen dat de nummering van de lessen in het Taalboek extra geen 
chronologische volgorde heeft. De reden hiervoor is dat deze zes lessen aansluiten bij 
de overeenkomstige lessen uit het Taalboek. R- en V-les 3 sluiten dus aan bij les 3 in 
het Taalboek. 

Indien u dit wenselijk vindt, is het ook mogelijk om de kinderen al vóór de toets te 
laten werken met het Taalboek extra. U geeft de instructie van les 3, waarna u de 
groep verdeelt in drie niveaus: 
1 De gemiddelde leerlingen verwerken de basisles 3 (uit het Taalboek)
2 De zwakke leerlingen verwerken de R-les 3 (uit het Taalboek extra) 
3  De sterke leerlingen maken de V-les 3 (uit het Taalboek extra). 
Op deze wijze houdt u meer rekening met de verschillen in de groep en werken de kinderen op het voor hen 
meest geschikte niveau. 

Maar wat doet u dan na de toets?· De leerlingen die de basislessen hebben gedaan, maken afhankelijk van hun toetsresultaten de R- of V-les: · De zwakke leerlingen maken de basisles. ·  Wat de sterke leerlingen doen, is afhankelijk van de toetsresultaten. Zijn deze zwak, dan maken ze alsnog de 
basisles. Hebben ze de toets goed gemaakt, dan kunnen ze zelfstandig gaan werken in het Werkboek taal. 
Deze kinderen starten dus in week 3 al in het Werkboek taal. 

Over jezelf, een vriend,
een vriendin of?

Les 17Waterpret

Wat? Wat ga je doen?
Je gaat een verslag schrijven.
Een verslag over waterspelletjes in het Diepe Meer.

Let op! Waar let je op?

Hoe? Hoe doe je het?

1 Wat gebeurt er bij het meer?
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Les 17Waterpret (vervolg)

2 Heb je zelf wel eens spelletjes gedaan aan het water?
Maak een woordveld op kladpapier.
Schrijf in het midden ‘mijn waterpret...’.

3 Kijk goed naar de woorden in het woordveld.
Welke woorden horen bij elkaar?
Geef die woorden dezelfde kleur.

4 Maak met de woorden een verslag.
Verzin eerst de titel.

5 Lees je verslag voor aan elkaar.
Wat vind je goed aan het verslag van de ander?

Lees wat je bij Let op! hebt geschreven.

Wat ging niet goed?

Wat ging wel goed?
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Denk aan de vier w-vragen:
wie, wat, waar, wanneer!

Hoe 
ging
het?

Nodig :
Wat heb je nodig?
• kladpapier

werkboek taal, groep 4



Meer informatie

Wij hopen dat dit invoeringsprogramma u goed op weg helpt met de 
nieuwste Taal actief. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact 
met ons opnemen via telefoonnummer 073-628 8722 of e-mail 
voorlichting.bao@malmberg.nl.

Op de startpagina van www.taalactief.nl vindt u onder ‘Ik werk met de 
nieuwste Taal actief’ nuttige tips en servicemateriaal voor scholen die 
werken met Taal actief.

Malmberg organiseert inscholingscursussen voor leerkrachten die met 
de nieuwste Taal actief werken. Op deze cursus leert u in één dag hoe 
u nog meer uit Taal actief haalt. Er komen veel praktische onderwerpen 
aan bod, zoals de planning en organisatie binnen een thema, zelfstandig 
werken en optimale differentiatie in de groep. Voor meer informatie en 
de mogelijkheid tot inschrijving voor de inscholingscursussen kunt u 
kijken op www.malmberginscholing.nl.

504967


