
Sterk in Taal en Spelling



Staal Spelling

• methodiek José Schraven: voordoen, verwoorden, begeleid inoefenen, 

gerichte feedback

• 3 onderdelen: 1. spelling (onveranderlijke woorden): 34 categorieën verdeeld 

over 5 leerjaren

2. werkwoordspelling: in groep 4/5 spelenderwijs, vanaf groep 6

structureel

3. grammatica: woordsoorten, zinsdelen, leestekens

• 8 blokken van 4 weken: 4 lessen per week, 5e dag uitlooples, 

• uitgebreide ICT: digibord-instructie met spellinganimaties, individuele oefensoftware

op niveau

Spellinganimatie en oefensoftware laten zien.

https://youtu.be/k_rfLkuh2ns (spellinganimatie)

(Oefensoftware ook thuis te gebruiken, mits flash op computer zit.) 

https://youtu.be/k_rfLkuh2ns


Opbouw van een blok

In het eerste blok van elk schooljaar worden de eerder aangeboden categorieën herhaald.



Opbouw van een week

Per week zijn er 4 lessen: - 3 spellinglessen onveranderlijke woorden en werkwoorden (vanaf groep 6)

- 1 les grammatica  (3e les)

Aan het einde van week 3 vindt de toets plaats. In week 4 is er tijd voor herhaling

Opbouw van een les

Een les duurt 25 minuten en is op dezelfde manier opgebouwd:

• 10 minuten:   opfrissen (alle oude categorieën) of eerder aangeboden zinsdelen, woordsoorten,

leestekens

instructie (nieuwe categorieën) of nieuw grammatica-onderdeel

• 10 minuten :  oefendictee 

nabespreking

• 5 minuten:    zelfstandig werken



Materialen

• werkboek A + B: -voorin een leerlijnoverzicht voor de kinderen

-grammaticalessen hebben een andere kleur

-oefeningen op 3 niveaus

- vanaf 2e helft groep 6 werkwoordspelling achterin

• werkboek plus

• staalboek: soort opzoekboekje

• posters

• antwoordenboek

• digibord instructie-software

• oefensoftware

Differentiatie
• in opgaven (1, 2 of 3 sterren)

• mate van instructie

• werkboek plus

• oefensoftware

• na de toets



https://www.youtube.com/playlist?list=PLfQJcazVjrXha0MNmkxZ-lSAM57Xwoyag t/m categorie 22 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfQJcazVjrXha0MNmkxZ-lSAM57Xwoyag


Ei-rap: ook te vinden op You-tube.

Au-rap: ook te vinden op You-tube.



klankgroepwoorden

1. Verdeel in klankgroepen (auditieve lettergrepen).

2. Bepalen van de laatste klank.

3. Bepalen van de groep.

4. Bepalen wat je moet doen.

5. Verkorting.

https://youtu.be/hdSCtUG9irg

https://youtu.be/hdSCtUG9irg




Grammatica

Woordsoorten: werkwoord, hulpwerkwoord, voltooid deelwoord, lidwoord, 

zelfstandig naamwoord, (stoffelijk) bijvoeglijk naamwoord,

voorzetsel, voegwoord, telwoord, rangtelwoord, 

persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk voornaamwoord.

Zinsdelen: persoonsvorm, onderwerp, lijdend voorwerp, werkwoordelijk gezegde,

bepaling van plaats, bepaling van tijd, meewerkend voorwerp.

Leestekens: hoofdletter, vraagteken, dubbele punt, aanhalingstekens, 

uitroepteken, komma.



Staal Taal

• Vier leerstofdomeinen:  - woordenschat

- taal verkennen

- spreken en luisteren

- schrijven

• 8 thema’s van 4 weken: 4 lessen per week, 5e dag uitlooples

• uitgebreide ICT: digibord-instructie , individuele oefensoftware woordenschat

op niveau (Oefensoftware ook thuis te gebruiken, mits flash op computer zit.) 



Opbouw van een thema

Week 1 en 2 : impressie weken, kinderen leren nieuwe stof

Week 3 : opgedane kennis toepassen

Week 4: toets, remediëring, herhaling en verrijking



Opbouw van een week

Per week zijn er 4 lessen:  in week 1 en 2: - les 1 woordenschat

- les 2 taal verkennen

- les 3 spreken en luisteren

- les 4 schrijven

in week 3 werken de kinderen aan een eindproduct

in week 4 toets, herhalen/verrijken, reflectie                               

Opbouw van een les

Een les duurt 45 minuten en is in week 1 en 2 op dezelfde manier opgebouwd:

• 5 minuten introductie: Wat ga je doen? Wat leer je ervan?

• 10 minuten : instructie met instructiefilmpje, begeleid inoefenen

• 25 minuten:  zelfstandig werken/verlengde instructie

• 5 minuten: reflectie

In week 3 en 4 ook 45 minuten, maar meer ruimte voor zelfstandig werken.



Woordenschat: - in ieder thema 40 nieuwe, thema-gerelateerde woorden

- in introductiefilm van thema genoemd/getoond/omschreven

- woordenschatfilmpje op digibord

- opdrachten in werkboek (lesopdrachten en ga verder-opdrachten)

- oefensoftware (3 niveaus)

- les 1 en les 5
Aan het begin van ieder nieuw thema sturen wij een link waar u de introductiefilm kunt bekijken. 

https://youtu.be/QdwPqB_zLIk

Taal verkennen: - taalgebruik ( o.a. passend taalgebruik op school/thuis/bij vrienden,

figuurlijk taalgebruik, herkomst woorden)

- taalvariatie ( o.a. dialecten, straattaal, synoniemen) 

- spelen met taal (o.a. woordspelingen, rebussen, ironie)

- taalschat (o.a. spreekwoorden en gezegden)

- non-verbale communicatie (o.a. lichaamstaal, pictogrammen, 

mimiek)

- les 2 en 6

https://youtu.be/QdwPqB_zLIk


Spreken en luisteren: - om te communiceren/amuseren/leren

- input in lessen woordenschat en taal verkennen

- eerst er over praten, dan schrijven

- les 3 in 2-tallen spreken over een praatplaat

- les 7 denkgesprek voeren

Schrijven: - om te communiceren/amuseren/leren

- verloopt via 5 fasen: 1. oriëntatie in week 1 en 2 (korte afgeronde opdracht) 

2. schrijfopdracht

3. evt. helpen bij schrijfopdracht

4. bespreken/herschrijven 

5. verzorgen/publiceren/presenteren

Laat ouders evt. terwijl je vertelt in boek en werkschrift meekijken.



Materialen

• bronnenboek: rijk gevuld boek met authentieke taalbronnen en teksten

• werkboek A + B: 4 thema’s per werkboek

• werkboek plus: voor hoog taalvaardige kinderen

• toetsboek

• posters

• antwoordenboek

• digibordapplicatie met instructiesoftware, woordenschatanimaties en filmpjes

• oefensoftware woordenschat

Differentiatie

• woordenschat/taalverkennen: werkboek plus

• woordenschat oefensoftware

• mate van instructie

• in tempo

• na de toets


