
Digitaal nóg sterker
Taal in beeld editie 2 brengt u vooral op digitaal vlak veel 
voordelen. De Leerkrachtassistent is het hart van de 
methode. Met deze handige digibordsoftware bereidt u 
heel gemakkelijk uw lessen voor, op uw pc op school of op 
uw tablet thuis. De software evalueert de toetsresultaten 
van uw leerlingen en zet herhalingstaken op naam klaar. 
En uiteraard helpt de Leerkrachtassistent u om uw taal- 
en spellinglessen tot leven te brengen met onder andere 
handige instructiefilmpjes en interactieve oefeningen. 

Digitaal toetsen
Taal in beeld editie 2 geeft u de mogelijkheid om de toetsen 
digitaal af te nemen. Of u nu digitaal of op papier toetst, 
het toets- en volgsysteem maakt de resultaten van uw leer-
lingen inzichtelijk. Als u digitaal toetst zijn de resultaten en 
geadviseerde taken direct zichtbaar. Maar ook wanneer u 
de toetsen op papier afneemt, krijgt u na het invoeren van 
de resultaten een aanpakadvies voor elke leerling.

Meer aandacht voor differentiatie
In Taal in beeld editie 2 is er nóg meer aandacht voor de 
differentiatie. In de handleiding staan verschillende leer-
routes beschreven. De sterkere leerlingen verwerken de 
leerstof zelfstandig, voor de zwakkere leerlingen is er extra 
instructie. 

Vernieuwingen per taaldomein: 
 Woordenschat:
•  De woordenschatdidactiek heeft een overlap met het 

didactische model ‘De Viertakt’. Taal in beeld onderscheidt 
woordleervaardigheden (selecteren en sematiseren) en 
woordonthoudvaardigheden (consolideren en controleren). 
In de jongste groepen ligt het accent op het aanleren van 
deze vaardigheden. Vanaf groep 6 richt de didactiek zich 
meer op de toepassing. Het leren denken in netwerken 
speelt daarbij een belangrijke rol.

•  De doelwoorden van een blok (met omschrijvingen en 
contextzinnen) staan overzichtelijk bij elkaar op twee 
pagina’s in het taalboek. Elk blok start met deze woorden-
lijst. Tijdens de les kunnen leerlingen gebruikmaken van 
deze lijst om woorden op te zoeken.

•   In elk blok komen 30-45 nieuwe woorden aan bod (af-
hankelijk van de jaargroep) en in de software 80 woorden
per blok. Met behulp van de ‘Moeilijke woorden Top 10’ 
in de Leerkrachtassistent kunt u de woorden waarmee 
uw leerlingen moeite hebben klassikaal herhalen. 
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BLOK
2      

de druif
Een soort fruit. Het is 
een kleine, ronde vrucht. 
Blauw, groen of wit.
Er zitten kleine pitten in de 
druif.

de hark
Een soort grote kam met 
een stok eraan. Je kunt de 
tuin er netjes mee maken.
Zij harkt de bladeren bij 
elkaar met de hark.

de kas
Een huisje van glas waar 
planten goed in groeien. 
Het is er lekker warm.
Er groeien tomaten en 
komkommers in de kas.

de kruiwagen
Een bak met aan de 
voorkant één wiel. Je duwt 
hem vooruit.
Hij brengt de stenen weg 
met de kruiwagen.

de moestuin
Een tuin waar groenten in 
groeien.
Deze boontjes komen uit de 
moestuin van mijn opa.

het onkruid
Planten die je liever niet in 
je tuin hebt.
Op het pad moet je het 
onkruid weghalen.

de oogst
Wat op het land gegroeid is 
en wat je kunt eten. Zoals 
groente of fruit.
De boer haalt de oogst van 
het land.

de pompoen
Een grote oranje vrucht 
met een harde schil.
Die grote oranje vrucht is 
de pompoen.

de schoffel
Een lange stok met een 
soort mes eraan. Je kunt er 
onkruid mee wegsteken.
Zij steekt de lelijke plantjes 
uit de grond met de schoffel.

wieden
Onkruid tussen de andere 
planten uit de grond halen.
Tussen de bloemen groeit 
veel onkruid. Daarom gaat 
de tuinman wieden.

Woordenlijst blok 2
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Meer woorden leren?     

de beek
Een smal riviertje. Het is 
niet zo diep.
Het water van de beek 
stroomt snel.

drijven
Op het water blijven 
liggen.
Dingen van hout blijven 
meestal op het water 
drijven.

grazen
Gras opeten. Dat doen 
bijvoorbeeld schapen en 
koeien.
De koe loopt te grazen in 
de wei.

de hei
Een laag struikje met 
paarse, witte of roze 
bloempjes.
Schapen lusten graag de 
harde takjes van de hei.

de herder
Een man die voor 
schapen zorgt die buiten 
lopen.
De schapen lopen achter 
de herder aan.

kabbelen
Zachtjes stromen met 
kleine golfjes.
Als je stil bent, hoor je 
het water van de rivier 
kabbelen.

de kudde
Een groep dieren. 
Bijvoorbeeld schapen.
De schapen lopen in een 
kudde.

het lammetje
Een jong schaap.
Moeder schaap let goed op 
het lammetje.

traag
Langzaam.
Kim heeft nog geen zin om 
naar bed te gaan. Ze loopt 
traag de trap op.

vochtig
Een beetje nat.
Na het afdrogen van de 
natte kopjes is de theedoek 
vochtig.
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 Spreken/luisteren:
 In dit taaldomein leren kinderen:
•   zichzelf en hun verhaal overtuigend te presenteren 

(zo nodig met hulpmiddelen);
•   informatie te delen, verwerven en verwerken, waarbij 

het gesprek de basis is;
•  hun mening te verwoorden en onderbouwen met argu-

menten;
•  meningsverschillen adequaat te bespreken in onder-

handeling, discussie en debat. 

 Om dit te bereiken:
•  bevatten de lessen veel aansprekende voorbeelden van 

gesprekken om de kunst af te kijken;
•  gaan de onderwerpen waarover leerlingen praten en 

waarnaar ze luisteren van heel concreet en dichtbij in de 
lagere jaargroepen naar steeds een beetje abstracter en 
verder weg in de hogere jaargroepen;

•  krijgen leerlingen begrippen en vaardigheden aangeboden 
in overzichtelijke en helder geformuleerde brokjes leerstof;

•   stapelen leerlingen nieuwe spreek-, luister- en gespreks-
vaardigheden op wat ze in de vorige groepen hebt geleerd 
en geoefend.

 Taalbeschouwing:
•  Het uitgangspunt van Taalbeschouwing in Taal in Beeld is 

de lijst met taalbegrippen, zoals deze is vastgesteld door 
het SLO. De taalbegrippen zijn gekoppeld aan de referentie-
doelen.

•  De taalbegrippen op het gebied van de semantiek en de
stilistiek worden hoofdzakelijk behandeld bij woorden-
schat en schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. 
Daardoor is er bij de leerlijn taalbeschouwing meer 
ruimte voor herhaling van de overige taalbegrippen. 
De begrippen komen in hogere leerjaren terug, waar ze 
herhaald en uitgediept worden. 

•  Omdat de taalbegrippen eerder worden aangeboden 
en een aantal begrippen bij woordenschat en spreken/
luisteren aan bod komen, is er in de hogere jaargroepen 
meer ruimte en aandacht voor zinsontleding.

 
 Schrijven:
•  Leerlingen leren schrijven volgens een vaste schrijfroute. 

Deze valt uiteen in 5 fasen: opdrachtfase, oriëntatiefase, 
schrijffase, revisiefase en publicatiefase. Vanaf groep 5 
is er in vrijwel elke les aandacht voor reflectie op eigen 
werk/revisie.

•  Leerlingen krijgen verschillende schrijfstrategieën (hulp-
middelen) aangereikt. Na verloop van tijd zullen leerlin-
gen hun eigen keuze hierin maken.

•   Taal in beeld editie 2 heeft aandacht voor ‘kenmerken 
van de taakuitvoering’ (zie Referentiekader: samenhang, 
doel, publiek, woordenschat, spelling, grammatica, inter-
punctie, leesbaarheid).

•   Leerlingen leren zeer uiteenlopende schrijfproducten 
schrijven: verhalen, gedichten, informatieve teksten, 
instructieve teksten, betogende teksten.

•   In Taal in beeld editie 2 is er ruimte voor het schrijven 
van langere teksten en vrij schrijven. 

Meer weten?
Onze accountmanagers komen graag bij u op school om 
Taal in beeld en Spelling in beeld editie 2 aan uw team te 
presenteren en uw vragen te beantwoorden.
De presentatie is gratis en op maat. Maak een afspraak via 
taalinbeeld.nl of bel met onze klantenservice: 013 - 583 88 88.
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Wat ga je leren?  Je leert dat je niet altijd hetzelfde praat.
Je leert wat formeel en informeel taalgebruik is.

Leonie probeert sponsors te werven voor haar goede doel. Kijk hoe ze dat 
doet.

a

b

Aan welke woorden of stukjes zin die Leonie gebruikt, herken je de 
verschillende taalvarianten? Maak er twee rijtjes mee: één met woorden 
uit tekst a, één met woorden uit tekst b.

Als je iets vertelt, bedenk je van tevoren wat de luisteraar al weet over 
het onderwerp en daar pas je je verhaal inhoudelijk op aan. Maar dat is 
nog niet alles: je past vaak ook je woordkeuze of je taalgebruik aan. Met 
je familie spreek je misschien streektaal of dialect. Op school spreek je 
Standaardnederlands. Zo kies je voor iedere situatie de ‘goede’ woorden.

1

2 s

BLOK 1  OMGEVING  LES 10  SPREKEN/LUISTEREN

BLOK
1

LES
10 Goedemiddag mevrouw, mag ik u iets vragen? 

Hebt u misschien een bijdrage voor mijn 
goede doel? Dat is het egelopvangcentrum 

dat ik voornemens ben op te richten.

Helaas is er in onze gemeente geen 
speciale opvang voor zieke of gewonde 

egels, terwijl daar wel behoefte aan 
is. Na overleg met de wethouder en 

de dierenambulance heb ik groen licht 
gekregen om een egelopvang te starten. 
Mits ik daarvoor voldoende sponsors kan 

vinden. Vandaar dat ik u nu vraag om 
een bijdrage.

Weet je, opa, hier in de 
stad is nergens een plekje 

voor gewonde of zieke 
egels. Ik vind dat ik daar 
wat aan moet doen. Maar 
ja, dan heb ik natuurlijk 
wel geld nodig. Vandaar!

Hoi opa, wil jij iets geven voor mijn goede doel? 
Ik zamel geld in voor het egelopvangcentrum 

dat ik wil starten.

Ha meissie, vertel me eens wat 
meer over die egeltjes van je.

Vertel me dan maar eens meer over jouw 
goede doel, jongedame. Dan heb ik 

misschien wel wat voor je.
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Aan de slag

Bekijk de afbeelding en bedenk er een verhaal bij. Vul het 
schrijfplan in. De vragen die niet in jouw verhaal voorkomen, 
hoef je niet te beantwoorden.

Schrijfplan

 

Praat nu met je maatje over je schrijfplan. Is het een duidelijk schrijfplan? 
Heeft je maatje nog tips? Praat ook over het verhaal van je maatje en geef tips.

Schrijf jouw verhaal. Gebruik wat je bij het schrijfplan hebt ingevuld. Denk 
aan alinea’s en probeer mooie zinnen te maken. Stop af en toe en lees wat je 
hebt geschreven. Klopt het nog wat je had bedacht?

Lees je verhaal goed door. Heb je iets niet duidelijk opgeschreven of zie je 
fouten? Verander of verbeter dat. Vergeet de titel niet.

Wie zijn de hoofdpersonen? 
Welke kenmerken en 
karaktereigenschappen 
hebben ze?

Wat gebeurt er? 
Welk probleem is er?

Welke oplossing bedenken 
de hoofdpersonen?

Waar gebeurt het? 
Op een bijzondere plek?

Wanneer gebeurt het? Nu, 
lang geleden, in de toekomst?

Hoe loopt het af? Lukt het plan 
meteen? Of mislukt het eerst en 
bedenkt de hoofdpersoon een 
nieuw plan?
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