
Breng leren tot leven

 

Doorgaande leerlijn taal en spelling
•  Aansluiting spellingcategorieën
  Veel spellingcategorieën die in Veilig leren lezen in de tweede 

helft van groep 3 behandeld worden, komen opnieuw aan 
de orde in de eerste helft van groep 4 bij Spelling in beeld. 
De termen die daarbij gebruikt worden komen overeen, 
zoals tweetekenklinkers voor oe, ui, eu, ou, au, ei, ij en ie 
en kleefletters voor de eindmedeklinkers van woorden als 
berg en durf.

•  Aansluiting in leesniveau
  Met Veilig leren lezen werken de leerlingen toe naar het be-

reiken van minimaal een technisch leesniveau op AVI-E3. 
De leesteksten in Taal in beeld groep 4A zijn geschreven 
op dat minimale leesniveau. Vanaf de tweede helft van 
groep 4 (deel B) gaat het AVI-niveau omhoog naar M4.

•  Aansluiting leerlijn spreken/luisteren
  Veilig leren lezen kent zogenoemde ‘integratielessen’ waar-

bij gespreks- en luistervaardigheden, uitbreiding van de 
woordenschat, en creatief en functioneel schrijven aan 
bod komen. In deze lessen is er gerichte aandacht voor 
gesprekken, luisteren en spreken (vertellen en presenteren). 
Deze vaardigheden worden in de leerlijn spreken/luisteren 
van Taal in beeld verder uitgediept.

•  Aansluiting leerlijn schrijven
  Bij de integratielessen van Veilig leren lezen is ook aan-

dacht voor creatief en functioneel schrijven. Zo leren kin-
deren al verschillende tekstsoorten te onderscheiden (o.a. 
een lijstje, uitnodiging, verhaal). Deze tekstsoorten komen 
ook aan bod in groep 4 en 5 van Taal in beeld. Bij het 
schrijven van teksten leren kinderen in beide methoden dat 
een schrijfproces uit verschillende fasen bestaat. Ze leren 
zich te oriënteren op de opdracht, ideeën te verzamelen, 
een eerste versie van de tekst te schrijven en deze vervol-
gens te reviseren. 

  Ook stimuleren beide methoden dat teksten door anderen 
gelezen of gehoord worden. Tot slot adviseren we leer-
krachten bij het creatief schrijven om niet te focussen op 
het corrigeren van spelfouten en zinsformuleringen, zodat 
kinderen zich vrij voelen om te schrijven.

•  Aansluiting leerlijn woordenschat
  De leerlingsoftware van Veilig leren lezen bevat een leer-

lijn woordenschat. Deze sluit 
aan bij de leerlingsoftware 
Woordenschat in beeld. Bei-
de programma’s vragen de 
leerling eerst aan te geven 
welke woorden hij al kent. 
Vervolgens biedt het pro-
gramma vooral oefeningen 
met de woorden die de leer-
ling niet of niet voldoende 

kent. Natuurlijk wordt gecontroleerd of bekende woorden 
inderdaad voldoende bekend zijn. Is dat niet het geval, 
dan worden ook deze woorden geoefend. 

Differentiatie
•  Convergente differentiatie
  Net als bij Veilig leren lezen is bij Taal in beeld en Spelling

in beeld convergente differentiatie het uitgangspunt. De 
leerlingen werken aan dezelfde stof; niet alle leerlingen 
krijgen dezelfde instructie of maken dezelfde verwerkings-
opdrachten. Dat maakt het mogelijk de lessen steeds te 
beginnen met een gezamenlijke introductie en af te sluiten 
met een gezamenlijke terugblik. Uiteraard zal het soms nodig
zijn om voor individuele leerlingen de einddoelstelling naar 
beneden bij te stellen. Maar de methode kiest voor conver-
gente differentiatie, omdat het vroeg loslaten van einddoel-
stellingen er vaak toe leidt dat risicoleerlingen de basis-
school verlaten met een lagere spelling- of taalbeheersing 
dan mogelijk zou zijn.

Taal in beeld en Spelling in beeld: 

het logische vervolg op Veilig leren lezen kim-versie

Met Veilig leren lezen en Taal in beeld realiseert Zwijsen een doorlopende leerlijn voor taal en spelling 

in het basisonderwijs. Dit document bevat een overzicht van de aansluitingspunten tussen Veilig leren 

lezen kim-versie en Taal in beeld en Spelling in beeld editie 2. 
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•  Drie aanpakken
  Net als bij Veilig leren lezen zijn de organisatie-aanwijzingen 

gericht op drie aanpakken. Bij Taal in beeld en Spelling in 
beeld (en ook bij de technisch leesmethode Estafette) zijn 
dat: aanpak 1 (vergelijkbaar met de ster-aanpak), aanpak 
2 (vergelijkbaar met de maan-aanpak) en aanpak 3 (ver-
gelijkbaar met de zon-aanpak). Leerlingen die aanpak 1 
volgen, krijgen verlengde instructie en tijdens de verwerking 
gerichte begeleiding. Voor goede en snelle spellers zijn er 
na het eind van elke les extra opdrachten opgenomen. Zij 
kunnen na de les bijvoorbeeld aan de slag met Taalmaker, 
een verzameling plustaken op drie niveaus.

Toetsing en evaluatie
•  Toetssite en groepsplannen
  Zowel Veilig leren lezen als Taal in beeld en Spelling in 

beeld ondersteunen de scholen met een compleet pro-
gramma voor digitale toetsregistratie, resultatenoverzichten 
en daaruit vloeiende groepsplannen. Leerkrachten kunnen 
zo systematisch de vorderingen volgen van hun leerlingen 
en daar hun onderwijs op inrichten. 

Materialisatie
•  Uitlegkaarten / Veilig & vlot
  Bij Veilig leren lezen vormen de Veilig en vlot-boekjes 

(maan/zon) het belangrijkste basismateriaal. Bij Spelling 
in beeld zijn soortgelijke materialen ontwikkeld: de uitleg-
kaarten. Op de kaarten vinden leerlingen uitleg en woord-
rijtjes bij de verschillende spellingcategorieën. 

•  Digibordsoftware
  Zowel bij Veilig leren lezen als bij Taal in beeld en Spelling 

in beeld hoort een uitgebreide (herkenbare) Leerkrachtas-
sistent. Deze digibordsoftware helpt u bij het verzorgen 
van interactieve lessen met effectieve instructie en terug-
koppeling.

•  Leerlingsoftware 
 (Spellingspeurder en Woordenschat in beeld)
  Zowel bij Veilig leren lezen als bij Taal in beeld en Spelling

in beeld is rijke, gevarieerde 
educatieve leerlingsoftware 
beschikbaar, waarmee de 
leerling zijn vaardigheden ge-
richt kan oefenen. De spel-
lingsoftware heet Spellings-
peurder. Spellingspeurder is 
gekoppeld aan de Toetssite. 
Bij taal is er Woordenschat 
in beeld, waarmee leerlingen 

adaptief hun woordenschat oefenen. Ook deze software 
is gekoppeld aan de Toetssite en de Leerkrachtassistent.

•  Extra materiaal
  Net als Veilig leren lezen hebben Taal in beeld en Spelling 

in beeld veel facultatieve, extra materialen. Zo is via Werk-
uur veel extra oefenmateriaal te downloaden. Dat kunt u 
gebruiken om leerlingen extra te laten oefenen met be-
paalde onderwerpen, categorieën of met gemixte, eerder 
aangeboden leerstof. Maar u kunt daar bijvoorbeeld ook van 
tijd tot tijd mee nagaan of leerlingen van aanpak 1 bepaalde 
leerstof al (of: nog) voldoende beheersen.

•  Pictogrammen
  De pictogrammen met aanwijzingen voor zelfstandig wer-

ken in de werkboeken van Veilig leren lezen en Taal in 
beeld en Spelling in beeld komen overeen.

•  Registratiebladen voor de leerling
  Net als bij Veilig leren lezen hebben de werkboeken van 

Spelling in beeld registratiebladen. Daarop kunnen de leer-
lingen zelf bijhouden over welke leerstof ze lessen hebben 
gemaakt. 

•  Steunkaarten
  Net als Veilig leren lezen heeft Spelling in beeld bij elke 

spellingcategorie een steunkaart met een afbeelding. De 
steunkaarten - die te downloaden en te printen zijn via de 
Leerkrachtassistent - werken als geheugensteuntjes bij 
het schrijven van letters en letterclusters. 

Veilig leren lezen kim-versie 
en Taal in beeld en 
Spelling in beeld: 
samen de beste keuze!

Meer informatie vindt u op: 
veiliglerenlezen.nl en taalinbeeld.nl
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woorden met on~

woorden met be~

woorden met ont~

woorden met ver~

woorden met ge~

woorden met her~

oneven
onnodig
onmogelijk
onvriendelijk
onveilig
onbelangrijk
ongerust

bestellen
berekenen
beschermen
beneden
benieuwd
bereikbaar
bekeuringde 

ontbijten
ontvangen
ontdekken
ontmoeten
ontploffen
ontbreken
ontsnappen

vertellen
verstandig
verlegen
verstoppertje
verschil
vergissing
vergadering

het
de
de

het
het 
het 
het 
de

zich

gebak
getal
gewicht
geduld
gewoonte
geweldig
gevaarlijk

herhalen
herkennen
herstellen
herdenken
herkauwen
hervatten
herinneren
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woorden met

woorden met

oneven
onnodig
onmogelijk
onvriendelijk
onveilig
onbelangrijk
ongerust

bestellen
berekenen
beschermen

K6

groep 6

vaste stukjes vooraan: on~, ont~, ge~, be~, ver~ en her~

De stukjes ge~, be~ en ver~ zijn vaste stukjes.
Die schrijf je altijd hetzelfde.
De e in de stukjes ge, be en ver is een stomme e.

Ook on~ en ont~ zijn vaste stukjes.
Het stukje on~ betekent niet: ongewoon = niet gewoon, oneven = niet even.
Je kent het ook uit woorden als: ongeluk, onweer, onkruid, onzin.
Het stukje ont~ bestaat ook. Denk daarbij niet aan de betekenis van on~!

Het vaste stukje her~ betekent: opnieuw, nog een keer.
Die betekenis zit ook in herkennen, herhalen, herinneren, herstellen.

Ook aller~ en super~ zijn vaste stukjes: allereerste, allerbeste, allerliefste; 
superslim, supersnel, superlijm, supermarkt.

oneven

ontbijten

het gebak

klankwoorden
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