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Taal actief ondersteunt het werken in 
combinatiegroepen. De handleiding bevat 
voor elke les een organisatieschema 
voor combinatiegroepen. In dit artikel is 
voor het taalprogramma een alternatief 
organisatie-schema uitgewerkt.

De belangrijkste uitgangspunten van het 
organisatiemodel in het taalprogramma zijn:
•  Het programma voor de laagste groep blijft 

gelijk. 
•  De hoogste groep krijgt de instructie een dag 

eerder. 
•  Er is geen extra materiaal nodig.
•  Per les is er maar één overstapmoment. 

voorbeeld:

Ervaringen van leerkrachten die met  
Taal actief 4 taal werken wijzen uit dat er ook 
andere mogelijkheden zijn voor het werken 
in combinatiegroepen. Afhankelijk van de 
groepssamenstelling, voorkeur van de leerkracht 
en de organisatie van het taalonderwijs 
binnen de school kunt u kiezen voor een ander 
organisatiemodel en/of een aanvullende optie.

Dit artikel beschrijft een alternatieve organisatie 
voor het werken met Taal actief taal in 
combinatiegroepen. De belangrijkste kenmerken 
van dit model zijn:
•  De lessen spreken & luisteren en schrijven 

worden in de combinatiegroep klassikaal 
aangeboden.

•  Thema’s worden verlengd met een extra 
lesweek waardoor er onder andere meer 
ruimte ontstaat voor verlengde instructie.

Klassikaal aanbieden van de lessen 
spreken & luisteren en schrijven
Het eerste jaar kiest u het aanbod van de 
laagste groep, het andere jaar kiest u het 

aanbod van de hoogste groep. Omdat het bij 
spreken & luisteren en schrijven vooral gaat 
om het oefenen van alledaagse interactie- 
en schrijfvaardigheden, kan het zelfs een 
pre zijn als kinderen met verschillende 
vaardigheidsniveaus met elkaar aan de slag 
gaan. 

Waarom is het mogelijk om de lessen spreken & 
luisteren en schrijven aan een lagere jaargroep 
aan te bieden?
•  Taal actief hanteert voor alle groepen  

(4 t/m 8) dezelfde lesopbouw, de kinderen 
herkennen de lesstructuur.

•  In alle lessen wordt met praat- en 
tekstsoorten gewerkt (zoals een discussie, 
een overleg, een interview), deze zijn 
inwisselbaar. 

•  De verschillende groepen hebben 
overkoepelende thema’s die op elkaar 
zijn afgestemd, met voor elke groep een 
specifieke uitwerking (in alle groepen is 
thema 1 bijvoorbeeld ‘regels en afspraken’). 
Hierdoor is het mogelijk om de inhoud van 
een les te koppelen aan het thema. U zult 
deze samenhang  wel duidelijk moeten 
maken voor de kinderen, zodat ze de relatie 
zien met het overkoepelende thema. 

Bij het aanbod van de lessen uit het hoogste 
leerjaar zal er wel extra begeleiding nodig zijn 
voor de laagste groep bij het lezen en invullen 
van de bijbehorende schrijf- en luisterhulpen.

Thema’s van 5 weken
Taal actief heeft een basisprogramma van 
32 weken. In het jaarprogramma is er een 
ruimte van 8 weken over. Deze weken kunnen 
onder andere worden gebruikt voor uitloop- 
en parkeerweken. In combinatiegroepen kan 
deze ruimte ook worden benut om meer tijd en 
ruimte te creëren voor instructie en verlengde 
instructie. 

De consequentie van dit organisatiemodel is 
dat er minder tijd en ruimte is voor herhaling 
na een thema, de parkeerweken verdwijnen. 

Nooit een keertje niets

Kom gezellig naar de sporthal, want daar doen we aan tai chi.

Da’s een sport om geest en lichaam te verbinden.

’t Is oorspronkelijk Chinees, je hebt het zo onder de knie.

Echt, je zult er veel plezier van ondervinden.

Opgelet: in de muziekschool geeft Akwasi djembéles.

Geef je op met al je vrienden en vriendinnen.

Lekker trommen voor de gein, op donderdag van vijf tot zes.

Kom niet te laat: Akwasi wil op tijd beginnen.

Ga op maandagmiddag gymmen, doe op dinsdag jazzballet,

kom op woensdag naar het park, dan gaan we steppen.

En op donderdag, van vier tot kwart voor vijf (dat kan nog net)

kun je lekker in het buurthuis komen rappen.

En dan is er nog dat weekeind van toneel.

Dat is leuk, maar het wordt wel een beetje veel.

En dat feestje van de zus van mijn vriendin.

Ja, ik ga wel, maar ik ga met tegenzin.

En dan ook nog de vierdaagse op de fiets.

Waarom heb ik nou eens nooit een keertje niets?

O, wat kan ik daar ontzettend naar verlangen:

lekker zappen, lekker niksen, lekker hangen.

Alle hobby’s, alle sporten van de baan,

liggen dromen met de televisie aan.

Met de blokken van mijn kleine broertje spelen,

lekker hangen op de bank en me ontiegelijk vervelen!
59

opgetogen Heel blij, tevreden.

chagrijnig Niet blij, mopperend.

ten koste van Als iemand ergens nadeel van 
heeft. Het wachten bij de ingang gaat ten 
koste van onze tijd in de dierentuin.

ten bate van Als iemand ergens voordeel van 
heeft. Het geld dat de kinderen hebben 
opgehaald, komt ten bate van het goede doel.

verbinden Aan elkaar vastmaken van meerdere 
dingen, mensen of zaken. Het koningshuis 
verbindt mensen uit heel Nederland.

oorspronkelijk In het begin, eerst.

ondervinden Meemaken, ervaren.

ontiegelijk Enorm.

het hulpmiddel Wat je gebruikt om iets 
gemakkelijker te kunnen doen.

de creativiteit Dit hebben mensen die nieuwe of 
mooie dingen kunnen bedenken of maken.

onder de knie hebben Weten hoe iets moet.

van de baan zijn Niet doorgaan.
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 Aanwijzingen bij de les

Regieaanwijzingen
Een auto stoot uitlaatgassen uit. 
Dit gaat ten koste van het milieu. 
Ten koste van: als iemand ergens 
nadeel van heeft. Zeg dat u geld 
gaat geven aan een mevrouw met 
een geldbus. Dit geld komt ten 
bate van het Rode Kruis. Ten bate 
van: als iemand ergens voordeel 
van heeft. Zeg dat het tegenge-
stelden zijn.

6 Schrijf op het bord: 1 geld geven 
aan een milieuvereniging, 2 met 
het vliegtuig reizen i.p.v. met de 
auto, 3 batterijen weggooien in 
de vuilnisbak, 4 een boom plan-
ten. Geef een praatopdracht in 
tweetallen: gaan deze voorbeelden 
ten koste van het milieu of komen 
ze ten bate van het milieu? U kunt 
hiervoor de werkvorm ‘Samen 
delen’ gebruiken. Teken ondertus-
sen de woordkast op het bord. Let 
er bij de nabespreking op dat de 
kinderen de clusterwoorden 
gebruiken.

STAP 3 Tekst lezen 

1 Lees het gedicht en de kadertekst 
voor of laat de kinderen het ver-
haal en de kadertekst zelfstandig 
lezen. Wijs de kinderen erop dat 
ze, als ze een woord moeilijk vin-
den, de betekenis kunnen opzoe-
ken naast de tekst. Besteed aan-
dacht aan de overige woorden. 
Zijn alle betekenissen duidelijk?

2 Bespreek het verhaal kort na door 
het stellen van enkele vragen. 
Over tai chi: wat verbindt tai chi? 
(Lichaam en geest.) Welke taal heb 
je daarbij zo onder de knie? (Chi-
nees.) Wat zul je ondervinden van 
tai chi en Chinees? (Veel plezier.) 
De rest van de tekst: waarom wil 
ze alles van de baan hebben? (Om 
eens lekker te niksen, zich te ver-
velen.) Wil ze zich een klein beetje 
vervelen? (Nee, ze wil zich ontiege-
lijk vervelen.) Bij de kadertekst: 
wat kan een hulpmiddel zijn voor 
je creativiteit? (Rijm.) Waarom is 
rijmen moeilijk? (Rijm kan ten 
koste gaan van de inhoud.) Zorg 
ervoor dat de themawoorden bij 
het bespreken van de vragen zo 
vaak mogelijk aan bod komen.

• Hier bent u aan het woord. U 
semantiseert de woorden en stelt 
hierbij geen vragen aan de kinderen.

• De semantisering is vastgelegd in een 
script. Dit script vindt u achter in de 
handleiding. U kunt het voorlezen of 
voordragen. Op deze bladzijde vindt u 
regieaanwijzingen voor het zelf maken 
van een script. Essentieel is dat u de 
vetgedrukte woorden en hun bete-
kenis een aantal keren expliciet 
noemt. Er worden steeds twee clusters 
van woorden aangeboden. 

• Zie les 14 of de algemene handleiding 
voor uitleg over de voorgestelde werk-
vorm bij het gouden uitje. 

• Noteer de vragen over het ankerverhaal 
(zie stap 3.2) voor groep A en B op het 
bord.

groep A groep B
stap 1-2 stap 3
stap 3 stap 1-2
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Deze herhaling kan door het inzetten van 
de extra oefenbladen per groep worden 
aangeboden op de dagen waarop geen tijd is 
ingeruimd voor taal. De kinderen kunnen de 
extra oefenbladen zelfstandig maken. Is extra 
oefening niet nodig, dan kan de ‘taaltijd’ op de 
dagen waarop geen lestijd is ingeruimd voor 
taal, worden gebruikt voor andere taken.

De belangrijkste aspecten van dit model: 
•  Minder lessen per week. Elke week zijn er 

één of twee dagen per groep waarop geen 
tijd is ingeruimd voor taal. 

•  Er is geen extra materiaal nodig.
•  Alleen bij les 12 is er in de les een 

overstapmoment.
•  De lessen spreken & luisteren en schrijven uit 

één jaargroep worden klassikaal aan beide 
groepen gegeven.

De weekplanning van een thema bij dit 
organisatiemodel vindt u hiernaast.

  leerkrachtgebonden
  zelfstandig werken

•  Plan op de vrijdag in week 4 en week 5 de 
instructiemomenten in voor de kinderen die 
dat nodig hebben.

•  Op momenten waarop geen taalles is 
ingeroosterd, kunt u een extra oefenblad of 
de woordspelletjes in de weektaak zetten.

Een jaarplanning voor iedere regio kunt u vinden 
op Mijn Malmberg (www.mijnmalmberg.nl).

week 1
(In groep 5 heeft u les 1a + b op de vrijdag 
voorafgaand aan week 1 gegeven.)

groep 4 groep 5
ma les 1 (a + b)
di les 2
woe les 2
do les 3
vrij les 4

week 2

groep 4 groep 5
ma les 4 les 5 zw
di les 5 zw les 6 (a + b)
woe les 6 (a + b)
do les 7
vrij les 7

NB: woordspel 1 op een moment naar keuze.

week 3

groep 4 groep 5
ma les 8
di les 9
woe les 9 les 10 (zw)
do les 10 (zw) les 11 (a + b)
vrij les 11 (a + b)

week 4

groep 4 groep 5
ma les 12 woordspel 

2 - 3
woordspel 

2 - 3
les 12 

di les 13
woe les 14
do toets
vrij taakbriefje les 15 - 16 - 17 - 19 - 20

week 5

groep 4 groep 5
ma taakbriefje les 15 - 16 - 17 - 19 - 20
di les 18
woe taakbriefje les 15 - 16 - 17 - 19 - 20
do les 21
vrij les 1 (a + b)


