
 
  

 
 

  
Dit document is terug te vinden op www.malmberg.nl/npo-basisonderwijs. 
Daar vind je ook de uitwerkingen voor andere methodes terug en lees je meer over hoe de Malmberg methodes je ondersteunen. 

1 

 

 

Leervertragingen aanpakken met Staal – Taal 

 

Bij de aanpak van leervertraging volgen we hier enkele resultaten uit recente wetenschappelijke onderzoeken over de belangrijkste bijdragen aan 

effectief primair onderwijs: extra onderwijstijd, directe instructie, werken in kleine groepen, activeren van voorkennis, oefeningen met feedback. Deze 

inzichten zijn verwerkt in de didactiek van Staal. In dit document gaan we expliciet in op hoe je de verschillende onderdelen effectief kunt inzetten voor 

kinderen met leervertragingen. In de algemene handleiding van Staal taal staat in hoofdstuk 3 (p. 6 tot en met 12) per taaldomein uitgebreid de 

didactiek beschreven. 

 

 

Leervertragingen in kaart brengen 

Om de leervertraging bij de leerling aan te pakken is het van belang om te constateren wat de oorzaak van deze vertraging is. Observaties en de 

gegevens van de toets kunnen hierbij helpen. In het document Opbrengstgericht werken bij Staal op Mijn Malmberg staan gerichte observatietips om 

belangrijke kindfactoren, zoals leerstijl, werkhouding, taakaanpak, motivatie en werkbeleving, te leren kennen. Door het invullen van dit document voor 

desbetreffende kinderen, krijg je een beter beeld van de leervertraging, en kun je gericht handelen. Vraag ook het document op bij je collega die deze 

groep vorig jaar had. Het is belangrijk te analyseren of de leerling over de gehele linie een leervertraging heeft of op 1 onderdeel.  

Staal taal behelst de volgende domeinen: 

• Woordenschat 

• Taal verkennen (geen grammatica, maar taalgebruik, taalvariatie, taalschat, etc.) 

• Spreken en luisteren 

• Schrijven 

 

Extra onderwijstijd 

Staal taal heeft ruimte voor extra onderwijstijd: elke week biedt vier taallessen, elke vrijdag is een uitlooples. Dit geeft ruimte om een extra taalles in te 

plannen voor de kinderen die dit nodig hebben. In onderstaand schema is de uitlooples naar de woensdag verplaatst: hierdoor hebben de kinderen meer 

oefentijd met de woorden die ze nog niet beheersen.  
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preteaching les 2 uitlooples les 3 les 4 

Bespreek het thema 10 min. 
voor aanvang van les 1. 

Taal verkennen 
Verlengde instructie 
 

Woordenschatles Spreken en luisteren 
Verlengde instructie 

 

Schrijven  
Verlengde instructie 

les 5 les 6 uitlooples les 7 les 8 

Woordenschat 

Verlengde instructie 

Taal verkennen 

Verlengde instructie 

 
Bied aandacht aan de 
woordenmuur. 

Woordenschatles Spreken en luisteren 

Verlengde instructie 

 
Bied aandacht aan de 
woordenmuur. 
 

Schrijven 

Verlengde instructie 

 
Bied aandacht aan de 
woordenmuur. 

uitlooples les 9 les 10 les 11 les 12 

Woordenschatles 
Speel een spel 

Toepassen 
Verlengde instructie 

 
Bied aandacht aan de 
woordenmuur. 

Tops en tips 
Verlengde instructie 

 
Bied aandacht aan de 
woordenmuur. 

Presentatie voorbereiden 
Verlengde instructie 

 
Bied aandacht aan de 
woordenmuur. 
 

Presenteren 

toetsles les 13 les 14 les 15 uitlooples 

 RHV 
Geef verlengde instructie aan 

de kinderen met 
leervertraging. 
 

RHV 
Geef verlengde instructie 

aan de kinderen met 
leervertraging. 

Groepsles 
Laat alle kinderen meedoen; 

kinderen leren veel van 
elkaar. 

Preteaching op volgend 
thema. 

 
 

Preteaching 

Laat, op de vrijdag voordat je een nieuw thema start, de themafilm van het volgende thema zien aan de kinderen. Vraag de kinderen welke nieuwe 

woorden ze hebben gehoord. In de themahandleiding staan de nieuwe woorden die in dit thema worden aangeboden. Kies samen met de kinderen 7 

woorden uit. Gebruik de Zo zit het! van les 1. Model hoe je de betekenis van een woord gaat achterhalen. Praat met de kinderen over het woord. Laat 

het woord aanhaken aan hun eigen belevingswereld: zo wordt het hun eigen betekenisvolle context. Doe dit met alle 7 woorden.  

Op de maandag, als het nieuwe thema voor de hele groep gestart wordt, komen de kinderen met een leervertraging voorafgaand aan de les naar de 

instructietafel. Vraag waar het nieuwe thema over gaat en welke woorden er aan bod komen. Laat de woorden beschrijven.  
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Woordenmuur 

Om de woorden te consolideren moeten de woorden 7 keer in de week aangeboden worden. Hang de woorden op in het lokaal. Zo zijn ze goed zichtbaar 

en makkelijk inzetbaar bij meerdere lessen. Op Mijn Malmberg staan woordkaarten die je kunt printen en ophangen in het lokaal. Maak hierbij gebruik 

van 2 wanden: aan de ene kant de woorden die de kinderen al kennen en aan de andere kant de woorden die de kinderen nog lastig vinden. Op deze 

manier kun je ze gericht semantiseren en consolideren. Als een woord beheerst wordt, verhuist het naar de andere wand. Integreer de doelwoorden 

zoveel mogelijk in de andere vakken; pas ze toe in verschillende contexten. Zorg ervoor dat de doelwoorden elke dag aan bod komen. 

 

Extra woordenschatles week 1 en 2 

Geef in week 1 en 2 een extra woordenschatles aan de kinderen die dit nodig hebben. Voor de invulling van de les kun je gebruik maken van de 

doelwoorden op pagina 4 van de leshandleiding. Ga uit van de observaties of vraag de kinderen welke woorden van de week ze nog lastig vinden. 

Gebruik die woorden van de week. Dit is de basis van de les. Semantiseer de lastige woorden nog een keer. Maak hierbij gebruik van de 3 uitjes 

(uitbeelden, uitleggen, uitbreiden) van Van der Nulft en Verhallen (2016). Staal woordenschat gaat uit van betekenisvolle contexten. De doelwoorden 

hebben een grote thematische samenhang. Je kunt hierdoor de woordwebstructuren van Van der Nulft en Verhallen (2016) goed toepassen. 

Woordspin: om te laten zien dat woorden een bepaalde betekenisverbinding hebben; het zijn woorden die bij elkaar horen. 

Woordparachute: om hiërarchische betekenisrelaties uit te beelden. 

Woordkast: om woorden die tegengesteld zijn aan elkaar aan te bieden. 

Woordtrap: om woorden die een ontwikkeling, verandering weergeven aan te bieden. 

Maak veel spreekkilometers met de kinderen. Maak gebruik van hun eigen taal. Door de interactie leren de kinderen van jou en van elkaar. Sluit de les af 

door de kinderen 10 minuten zelfstandig te laten werken met de ‘Ga verder met woordenschat’ pagina’s.  

 

Extra woordenschatles week 3 

In week 3 start je op maandag met de extra woordenschatles. Voor deze les kunnen alle woorden van het thema gebruikt worden. Speel Pictionary, 

hints, ‘Walk and talk’ (kinderen hebben een woord op een kaartje staan en vragen een ander kind de omschrijving, wisselen van kaartje en lopen weer 

verder), etc. Je kunt ook zelf opdrachtkaarten maken bij Ganzenbord of Triviant. Maak vooraf woordkaarten. Deze zijn voor veel spelletjes te gebruiken. 

De interactie en het leren van elkaar zijn bij spelletjes een groot voordeel. Het maakt het leren speels en plezierig. Alle kinderen kunnen meedoen, 

hiervoor hoef je geen leervertraging te hebben! 

 

Nulft, D. van den & Verhallen, M. (2016). Met woorden in de weer. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 
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Oefenen met feedback 

De oefensoftware van Staal biedt woordenschatoefeningen op 3 niveaus. Voor laag taalvaardige kinderen biedt Staal een preteaching sessie. Deze sessie 

start met de themafilm, waarin hoogfrequente woorden worden uitgelicht. Daarnaast worden in de film ook enkele uitdrukkingen, essentiële 

doelwoorden, functiewoorden en schooltaalwoorden aangeboden. Alle woorden passen bij de context van het thema. Ook kunnen de kinderen daar 

oefenen met de doelwoorden. De kinderen krijgen tijdens het oefenen direct feedback. Laat kinderen met een leervertraging dagelijks oefenen met de 

oefensoftware. In de algemene handleiding (p. 16) staat de oefensoftware uitgelegd.  

 

Spreken, luisteren en schrijven 

Bij taalverwerving geldt in het algemeen ‘Input voor output’. Voor kinderen met een leervertraging geldt dan ook dat het zinvol is om veel aanbod te 

krijgen. Lees veel voor. Het liefst een boek dat bij het thema aansluit: op deze manier blijft het taalaanbod binnen de context. Op Mijn Malmberg staan 

boekenlijsten bij de verschillende thema’s.  

Maak spreekkilometers met de kinderen. De lessen spreken en luisteren, voorafgaand aan de les schrijven, zijn voor kinderen met een leervertraging 

cruciaal. De lessen volgen ook het directe instructiemodel. Alle kinderen nemen deel aan het gesprek op hun eigen niveau. In plaats van de les klassikaal 

aan te bieden, kun je ook af en toe in groepen gaan werken. Door zelf bij een groep kinderen met leervertraging te gaan zitten, kun je gericht helpen bij 

het gesprek. Gebruik de woorden van de week tijdens het gesprek.  

Schrijven is het moeilijkste domein. Laat de kinderen elke schrijfles eerst hun gedachten bij de tekst verwoorden. In de handleiding bij de schrijflessen 

staan gerichte aanwijzingen bij de verlengde instructie. Pas criteria aan voor kinderen met een leervertraging. Bespreek vooraf waar de leerling aan gaat 

werken. Op deze manier kan de leerling een succeservaring behalen en dat werkt weer gunstig door naar de volgende schrijfopdrachten. Laat de leerling 

dus op zijn eigen niveau werken, maar volg wel de vorderingen. 
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