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1. Inleiding
Taal speelt een essentiële rol in het dagelijkse leven. Waar je ook bent, je komt taal tegen.
Taal is het “voertuig” om kennis en vaardigheden te verwerven en ontwikkelen. Een goede beheersing
van de taal is daarmee van grote invloed op het schoolsucces en de kansen van kinderen in de
samenleving.
Het taalbeleidsplan van de Cornelis Musiusschool is bedoeld om de inhoud en de organisatie van het
gegeven taalonderwijs te beschrijven en te verbeteren.
Het schrijven van dit taalbeleidsplan is daarmee geen doel op zich, maar een middel om te bouwen aan
sterk en effectief taalleesonderwijs.
In het eerste gedeelte van dit taalbeleidsplan (hoofdstuk 2 t/m 4) komen de visie van de Cornelis
Musiusschool ten aanzien van het taalonderwijs, informatie over het schoolprofiel en een uitgebreide
beschrijving van het huidige taalaanbod op de Cornelis Musiusschool aan bod.
In de tweede helft van het plan (hoofdstuk 5 t/m 8) is informatie te vinden over de opbrengsten van het
taalonderwijs, de sterke punten en verbeterpunten t.a.v. het taalaanbod en een plan van aanpak om aan
kwaliteitsverbetering van het taalonderwijs te blijven werken.
Het taalbeleidsplan is opgesteld door de werkgroep taal, in samenspraak met het gehele schoolteam. Het
taalbeleidsplan is ter goedkeuring voorgelegd aan de medezeggenschapsraad van de school.
Juni 2017
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2. Onderwijsvisie en doelstellingen
De Cornelis Musiusschool heeft een diverse en “taalrijke” populatie met Nederlandstalige, tweetalige en
anderstalige leerlingen, met taalsterke en taalarmere leerlingen. Alle leerlingen zijn hun taalvaardigheid
aan het ontwikkelen. Alle leerlingen zijn bezig om kennis en inzicht in de wereld om hen heen op te doen.
Taal is hierbij het middel om te denken en te leren.
De Cornelis Musius is een school waarin de taalontwikkeling een centrale plaats inneemt. De
taalvaardigheid van de leerlingen vormt de basis om bij alle vakgebieden een goede ontwikkeling door te
maken. Taalontwikkeling is een sociaal proces, waarbij leerlingen door intensieve, betekenisvolle sociale
interactie met en van elkaar en de groepsleerkracht leren.
De Cornelis Musius wil een taalrijke school zijn. Het taalaanbod krijgt vorm door het creëren van een
betekenisvolle en taalrijke leeromgeving, intensieve interactie, effectieve instructie en begeleiding die
aansluit bij de onderwijsbehoeften van leerlingen die op verschillende taalniveaus functioneren.

2.1 Onderwijsvisie
Op de Cornelis Musiusschool wordt er in alle groepen ontwikkelingsgericht gewerkt aan thema’s die
aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
Vanaf groep 3 t/m 8 wordt er gedurende het ochtendprogramma structureel gewerkt aan de
basisvaardigheden rekenen, taal en lezen aan de hand van moderne onderwijsmethoden, het effectieve
directe instructiemodel en handelingsgericht werken.
Leerlingen worden aangemoedigd om de aangeleerde basisvaardigheden tijdens het thematisch werken
in betekenisvolle situaties toe te passen en verder te ontwikkelen.
Bij het samenstellen en uitvoeren van het taalaanbod hecht de Cornelis Musiusschool waarde aan:
 Sociaal leren
Er is sprake van sociaal leren als leerlingen actief met elkaar samenwerken. Zij leren dan in
interactie met elkaar en in interactie met de groepsleerkracht. Op de Cornelis Musiusschool
worden leerlingen aangemoedigd met en van elkaar te leren door het gebruik van coöperatieve
werkvormen. Deze werkvormen worden zowel tijdens de instructiefase van de methodegebonden
lessen als tijdens het thematisch werken toegepast. Door het gebruik van coöperatieve
werkvormen is er sprake van intensieve en hoogwaardige interactie; leerlingen worden
aangemoedigd hun taalvaardigheden toe te passen en te verrijken in functionele situaties.
Bij sociaal leren fungeert de groepsleerkracht als taalmodel en inspirator. Bijvoorbeeld door het
geven van lees- en schrijfvoorbeelden, interactief voorlezen, hardop denken of het “modelen” van
strategieën. De groepsleerkracht is daarnaast een coach en organisator, die de leerlingen
blootstelt aan verschillende werkvormen waar zij met elkaar en met de groepsleerkracht
communiceren.
 Betekenisvol leren
Op de Cornelis Musiusschool worden leerlingen aangemoedigd om taal te doen en te beleven.
Binnen het onderwijsaanbod komen leerlingen zoveel mogelijk in aanraking met “echte” situaties,
die functioneel zijn en die aansluiten bij hun belevingswereld. Dit gebeurt tijdens de taallessen en
activiteiten, maar met name ook door het gebruik van de thema’s die schoolbreed worden
ingezet. Een thema vormt het “anker” voor betekenisvolle taalactiviteiten en
woordenschatuitbreiding. De thema’s raken en boeien de leerlingen en dagen hen uit. Een thema
4
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biedt vragen en onopgeloste problemen, die leerlingen aanzetten tot het doen van onderzoek. Dit
leidt tot vele mogelijkheden om taal op een functionele manier te gebruiken (bronnenonderzoek,
samenvatten, interviewen, presenteren etc.)
Voor betekenisvol leren is een taalrijke leeromgeving van groot belang. De klaslokalen worden
betekenisvol, gericht op het thema ingericht (zie ook hoofdstuk 4.5).
 Doelgericht, handelingsgericht en opbrengstgericht werken
Op de Cornelis Musiusschool wordt planmatig gewerkt aan de ontwikkeling van diverse
taalvaardigheden. In groep 1/2 wordt gewerkt met een thematisch groepsplan; een schakel
tussen thema-inhouden en de tussendoelen taal. Door het werken met het thematisch groepsplan
vindt afstemming van het onderwijsaanbod plaats op grond van de onderwijsbehoeften van de
leerlingen in de groep.
Vanaf groep 3 wordt er met betrekking tot de technische leesvaardigheid, spellingvaardigheid en
in de bovenbouw begrijpend lezen, gedurende het ochtendprogramma handelings- en
opbrengstgericht gewerkt aan de hand van groepsplannen. Door het toepassen van het effectieve
directe instructiemodel, differentiatie in het taalaanbod en het in toenemende mate werken met
persoonlijke doelstellingen wordt het taalaanbod zo optimaal mogelijk afgestemd op de
onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 Woordenschatontwikkeling
De woordenschat van een leerling, is de grootste voorspeller van schoolsucces. De Cornelis
Musiusschool hecht waarde aan een doorgaande lijn m.b.t. structurele woordenschatuitbreiding
van groep 1 t/m 8 en de planmatige begeleiding van leerlingen met een taalachterstand. Hierbij
is aandacht voor schooltaal, de kennis van begrippen die noodzakelijk zijn om het
onderwijsaanbod in allerlei vakgebieden te volgen, van essentieel belang.

2.2 Doelstellingen
Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool heeft als doel de leerling voor het einde van de
basisschoolperiode zelfredzaam te maken in de maatschappij en zo optimaal mogelijk voor te bereiden op
een passende vorm van voortgezet onderwijs.
Hierbij wordende volgende criteria aangehouden:
 De leerling heeft zowel mondeling als schriftelijk een bij hem/ haar passend taalniveau bereikt en
is in staat taal te gebruiken voor functionele, sociale en creatieve doeleinden.
 De leerling heeft een voldoende niveau van functionele geletterdheid verworven. Dat wil
zeggen dat de leerling in staat is geschreven taal te hanteren in voorkomende maatschappelijke
situaties
 De leerling behaalt het referentieniveau, dat aansluit bij zijn geplande uitstroombestemming
naar het voortgezet onderwijs (1F voor het VMBO, 2F voor HAVO/VWO)
 Ook voor leerlingen die met een taalachterstand de school zijn ingestroomd, vormt de
taalvaardigheid geen belemmering meer om succesvol deel te nemen aan een vervolgopleiding die
bij de capaciteiten van de leerling past.
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3 Schoolprofiel
3.1 Algemeen
De Cornelis Musiusschool staat in De Wippolder, een gemêleerde wijk aan de rand van de binnenstad van
gemeente Delft. De wijk bestaat zowel uit sociale woningbouw als uit huur- en koopwoningen. De wijk is
van oudsher “een volksbuurt”. Gedurende de laatste jaren zijn er echter steeds meer mensen met
verschillende culturele achtergronden in de wijk komen wonen. Ook zijn er nieuwe huizen gebouwd en
nog steeds in aanbouw, waardoor er nieuwe gezinnen met jonge kinderen in de omgeving van de school
komen wonen.
De school wil een onderwijsaanbod bieden dat aansluit bij de diversiteit van de leerlingenpopulatie van de
wijk, zodat iedereen in en om de wijk zich thuis kan voelen op de school in de buurt. Dit houdt in dat er
ook op het gebied van taal een rijk onderwijsaanbod geboden wordt. Een aanbod dat uitdaging biedt aan
zowel Nederlandstalige als anderstalige leerlingen en aan leerlingen met een taalrijkere en taalarmere
achtergrond.

3.2 De leerlingenpopulatie (oktober 2016)
Jaarlijks in oktober wordt er een analyse van de leerlingenpopulatie van de Cornelis Musiusschool
gemaakt. Met name de volgende gegevens uit deze analyse zijn relevant voor het taalbeleid van de
school. Voor een volledig beeld van de leerlingenpopulatie zie ook de analyse leerlingenpopulatie 2016 op
de website van de school.
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Thuistaal (taal die thuis primair wordt gesproken):
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Trendanalyse taalniveau waarmee leerlingen de school binnenkomen
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3.3 Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
De Cornelis Musiusschool vormt samen met de inpandige peuterspeelzaal “Het Muizenhuis” een cluster voor
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De peuterspeelzaal en groep 1 en 2 van de basisschool werken
nauw met elkaar samen om een doorgaande lijn van het aanbod voor de peuters en kleuters tot stand te
brengen. De samenwerking vindt plaats op de volgende gebieden:
4
5
6
7

Beleid: afstemming tussen school en voorschool.
Overdracht: de overdracht van leerlinggegevens van Het Muizenhuis naar de Cornelis Musiusschool.
Zowel Het Muizenhuis als de Cornelis Musiusschool maken gebruik van het observatie- en
registratiesysteem “KIJK!” 0-7.
Inhoud: doorlopende programma’s (Piramide, Logo 3000), leerlijnen voor taal, rekenen, motorische
ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Ouderbetrokkenheid: afstemming m.b.t. ouderactiviteiten om de betrokkenheid bij de
ontwikkeling van hun kind te bevorderen

Voor meer informatie over het VVE-beleid, zie ook het beleidsdocument “Doorgaande lijn van voor- naar
vroegschoolse educatie” op de website van de school.

3.4 Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB)
De Cornelis Musiusschool is een OAB school, een school die valt binnen het Onderwijs Achterstanden
Beleid. De gelden die hierdoor beschikbaar komen, worden ingezet voor de aanschaf van materialen en
de extra inzet van formatie om de kwaliteit van het onderwijsaanbod op taalgebied te verhogen en om
het taalonderwijs beter aan te laten sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. Mede
hierdoor is het mogelijk om de groepen relatief klein te houden en in groep 1/2 tijd te creëren voor extra
taalondersteuning voor taalzwakke/anderstalige leerlingen middels tutoring. Jaarlijks legt de school
verantwoording af aan gemeente Delft over de inzet van de AOB gelden.

3.5 Samenwerking met DOK Delft/De Vindplaats
De Vindplaats

De Vindplaats is de schoolbibliotheek die in samenwerking met de Delftse bibliotheek DOK en de
gemeente Delft tot stand is gekomen. In De Vindplaats is een steeds wisselende collectie leesboeken en
informatieve boeken aanwezig. Twee keer per week is De Vindplaats geopend en kunnen alle leerlingen
boeken lenen om in de klas te lezen. Naast het uitlenen van boeken organiseert DOK voor alle groepen
activiteiten ter bevordering van het leesplezier en de uitbreiding van de woordenschat. Tijdens schooltijd
bezoeken de groepen 1 t/m 3 De Vindplaats voor een activiteit waarbij voorlezen centraal staat. Voor de
oudere kinderen worden er ook activiteiten na schooltijd georganiseerd, zoals bijvoorbeeld Theaterlezen.

Oudercursussen

In De Vindplaats worden door DOK ook oudercursussen gegeven. Doel van deze cursussen is ouders
beter bekend te maken met de werkwijze van het Nederlands onderwijssysteem en in het bijzonder het
onderwijs op de Cornelis Musiusschool. Door het volgen van de cursus worden ouders in staat gesteld
hun kind beter bij het onderwijsleerproces te ondersteunen. Bij voldoende aanmeldingen kunnen er
tevens in samenwerking met ROC Mondriaan taalcursussen Nederlands voor ouders van leerlingen
georganiseerd worden.

Taalvisite

Leerlingen uit anderstalige gezinnen kunnen bij DOK worden aangemeld voor Taalvisite. Bij Taalvisite
komt één keer per week een vrijwilliger van DOK bij het gezin thuis om samen met kinderen en ouder(s)
boekjes te lezen en taalspelletjes te doen. Op deze manier krijgen leerlingen en hun ouders extra
8
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ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal en krijgen ouders tegelijkertijd ideeën aangereikt om
samen met hun kind aan de taalontwikkeling te werken.

3.6 Ouderbetrokkenheid
Op de Cornelis Musiusschool wordt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind
aangemoedigd. In de groepen 1/2 krijgen ouders bij ieder nieuw thema een themabrief, waarin de
thema-inhouden beschreven staan, welke activiteiten ouders thuis met hun kind kunnen doen en
bijvoorbeeld welke prentenboeken en/of nieuwe woorden centraal zullen staan.
Als de leerlingen van groep 1/2 ’s morgens de klas binnenkomen, kunnen ze samen met hun vader of
moeder een boekje lezen.
Eén keer per week is er een inloop voor ouders, waarbij ze samen met hun kind aan een activiteit
werken. Op deze manier krijgen ouders beter zicht op het ontwikkelingsproces van hun kind op school.
Eén keer per thema wordt in groep 1/2 een spelletjesochtend- of middag georganiseerd. Ouders worden
dan uitgenodigd om in de klas met een groepje kinderen gezelschapsspelletjes te spelen.
De Cornelis Musiusschool beschikt over verteltassen. In iedere verteltas zit een prentenboek en
taalspelletjes die aansluiten bij het prentenboek. Ouders kunnen een verteltas mee naar huis nemen en
zo thuis met hun kind lezen en taalactiviteiten doen.
Voor de ouders van de peuters en kleuters wordt een aantal keer per jaar een koffie-ochtend
georganiseerd waarop uiteenlopende onderwerpen aan de orde komen. Regelmatig staat de
taalontwikkeling op deze ochtenden centraal en wordt bijvoorbeeld een logopedist of medewerker van
DOK uitgenodigd om toelichting te geven over de taal-leesontwikkeling van kinderen en hoe ouders hier
een positieve bijdrage aan kunnen leveren.
In het schooljaar 2016-2017 heeft voor de eerste keer de oudercursus “Samen kijken, samen leren” van
het HCO plaatsgevonden, waarbij ouders d.m.v. videobeelden inzicht geboden wordt op de invloed van
de communicatie van de ouders op de ontwikkeling van het kind.
In groep 3 t/m 8 worden ouders via de website van de school op de hoogte gehouden van activiteiten die
hun kind thuis kan doen om hun ontwikkeling te bevorderen. Op taalgebied gaat het hier bijvoorbeeld om
het oefenen van woordenschat en spellingwoorden en extra leesoefeningen. Tevens hebben de leerlingen
een Nieuwsbegrip XL-account om thuis extra begrijpend lezen te oefenen.
Bij een IPC thema-afsluiting (5x per jaar) worden ouders uitgenodigd om het werk van hun kind in de
klas te komen bekijken. Leerlingen houden dan een presentatie of bereiden een activiteit voor om samen
met hun ouders te doen.
In groep 3 is er één keer per week een inloop voor ouders. Tijdens de inloop werken de leerlingen met
hun ouders aan een leesactiviteit.
Van ouders wordt verwacht dat zijn een aantal keer per jaar met de groepsleerkracht van hun kind in
gesprek gaan over de ontwikkeling en de leerprestaties van hun kind. Meer informatie hierover is te
vinden in het schoolondersteuningsplan op de website van de school.
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3.7 Aansluiting bij het voortgezet onderwijs
Het streven is om middels het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool alle leerlingen zo goed mogelijk
voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool is
kerndoelendekkend (zie hoofdstuk 4).
Bij het plannen van het onderwijsaanbod wordt steeds rekening gehouden met de tussendoelen per
vakgebied per leerjaar en met de individuele onderwijsbehoeften van de leerling.
Door de beschrijving van de referentiniveaus is er duidelijkheid over het wenselijke taalniveau van een
leerling bij een bepaald uitstroomprofiel. Op de Cornelis Musiusschool streven wij ernaar dat alle
leerlingen minimaal de taaldoelen behorende tot refenrentieniveau 1F behalen (uitstroom VMBO). Bij
leerlingen voor wie dit mogelijk is worden de taaldoelen behorende tot referentieniveau 1S aangehouden
(uitstroom HAVO/VWO). Op deze manier wordt iedere leerling uitgedaagd om het taalniveau te behalen
dat binnen zijn/ haar mogelijkheden ligt en dat passend is bij zijn/ haar geplande uitstroomprofiel.

Globale beschrijving fundamenteel niveau (1F) – sluit aan op VMBO:
De leerling:






kan eenvoudige gesprekken voeren, informatie en meningen en opvattingen interpreteren voor
zover deze dicht bij de leerling staan;
kan eenvoudige teksten over herkenbare onderwerpen zodanig vloeiend lezen dat
woordherkenning en tekstbegrip de leerling niet in de weg staan;
kan jeugdliteratuur, waarvan de structuur eenvoudig is, belevend lezen;
kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen in de vorm van een briefje,
kaart of e-mail. Kan de meest voorkomende leestekens gebruiken;
kent woordsoorten en beheerst werkwoordspelling en regels voor spelling.
Globale beschrijving streefniveau (1S) – sluit aan op HAVO/ VWO:
De leerling:







beschikt over voldoende woorden om zich te kunnen uiten, kan redelijk en vloeiend een probleem
verhelderen en kan informatie vragen, verzamelen, verwerken en geven;
kan instructieve teksten en betogende teksten lezen en eenvoudige adolescentenliteratuur;
kan de hoofdgedachte van een tekst weergeven en legt relaties tussen tekstdelen en kan die
evalueren en beoordelen;
kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige, lineaire opbouw, over uiteenlopende
en vertrouwde onderwerpen. De tekst bevat een volgorde met inleiding, kern en slot;
beheerst nog niet alle spellingsproblemen, heeft kennis van de lijdende, bedrijvende en vragende
vorm, en beheerst moeilijke gevallen van de persoonsvorm.
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4 Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool
Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool dekt de kerndoelen Nederlands. De kerndoelen geven aan
wat in elk geval aan alle kinderen moet worden aangeboden in de periode dat ze het basisonderwijs
bezoeken. Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool bestaat uit de domeinen:








Spreken & luisteren
(aanvankelijk) Technisch lezen*
Begrijpend lezen
Spelling
Taalbeschouwing
Schrijven
Woordenschat

Hieronder staat per domein weergegeven welke kerndoelen het uitgangspunt van het onderwijs vormen
en vanuit welke visie en werkwijze de Cornelis Musiusschool aan de verschillende domeinen aandacht
besteedt, rekening houdend met de kenmerken van de leerlingenpopulatie. In paragraaf 4.1 t/m 4.9 volgt
een concrete uitwerking van hoe het taalaanbod op de Cornelis Musius in de praktijk vorm krijgt.
* (aanvankelijke) technisch lezen is niet als afzonderlijk doel opgenomen in de kerndoelen. Het technisch

leesonderwijs is uiteindelijk gericht op het begrijpend lezen en kunnen lezen van verschillende soorten teksten. Daar
het (aanvankelijk) technisch leesonderwijs zeker in de onder- en middenbouw specifieke aandacht behoeft, wordt
het op de Cornelis Musiusschool wèl als apart domein in het taalaanbod omschreven.

Spreken & Luisteren
Kerndoel 1 :
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die
informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven
en vragen van informatie, het uitbrengen van een verslag, het geven van uitleg, het
instrueren en bij het discussiëren.
Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen, in discussies of in een
gesprek dat informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te
reageren.
Kerndoel 10: De leerlingen leren bij bovengenoemde doelen strategieën te herkennen,
te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

Mondelinge taalontwikkeling is niet gebonden aan een specifiek vakgebied of een specifieke situatie; het
is er altijd. Tijdens de verschillende lessen zijn er tal van mogelijkheden om het gebruik van mondelinge
taal te stimuleren en verder te ontwikkelen.
Spreken en (begrijpend!) luisteren zijn daarnaast onlosmakelijk verbonden met begrijpend lezen en de
ontwikkeling van de woordenschat.
Op de Cornelis Musiusschool wordt er naast gerichte aandacht voor de mondelinge taalontwikkeling
tijdens de taallessen (zie 4.1. t/m 4.3), van groep 1 t/m 8 op verschillende manieren extra aandacht
besteed aan de ontwikkeling van de spreek- en luistervaardigheid:
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 Inzet van coöperatieve werkvormen
In groep 1 t/m 8 wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van coöperatieve werkvormen tijdens de
instructiefase van de les. Bij coöperatieve werkvormen, ook wel “samenwerkend leren”, werken leerlingen
in groepjes of tweetallen. De leerlingen discussiëren samen over de leerstof, geven elkaar uitleg, delen
informatie of vullen elkaar aan. Door inzet van deze werkvormen wordt een beroep gedaan op de spreeken luistervaardigheid van de leerlingen en worden leerlingen uitgedaagd hun spreek- en
luistervaardigheden verder te ontwikkelen.
 De Kanjertraining
Voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden wordt in groep 1 t/m 8 de Kanjertraining ingezet. Tijdens
de Kanjerlessen worden werkvormen ingezet om de communicatieve vaardigheden van de leerlingen te
vergroten. Hierbij wordt een groot beroep gedaan op de spreek-en luistervaardigheden van de leerlingen.
 Vertelbeurten, boekbesprekingen en spreekbeurten
Vanaf groep 3 houden de leerlingen vertelbeurten. De leerlingen vertellen iets over een onderwerp dat
hen interesseert of over iets dat zij hebben meegenomen. Vanaf groep 4 houden de leerlingen 1x per jaar
een boekbespreking. Vanaf groep 5 komt daar 1x per jaar een spreekbeurt bij. In groep 8 houden de
leerlingen 2 spreekbeurten en wordt er tevens gewerkt met nieuwskringen en debatteren.

(aanvankelijk) Technisch lezen en Begrijpend lezen
Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve
teksten, waaronder schema's, tabellen en digitale bronnen.
Kerndoel 6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van
school- en studieteksten en andere instructieve teksten, en bij systematisch geordende
bronnen, waaronder digitale bronnen.
Kerndoel 7: De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken
en te beoordelen in verschillende teksten.
Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen van voor hen bestemde verhalen,
gedichten en informatieve teksten.
Kerndoel 10: De leerlingen leren bij de bovengenoemde doelen strategieën te
herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

(aanvankelijk) Technisch lezen
Technisch lezen is het verklanken van woorden en zinnen. Goed technisch kunnen lezen is een voorwaarde
om teksten te kunnen begrijpen. Technisch lezen begint met het waarnemen en onderscheiden van
grafische tekens, waarna een kind deze tekens leert verklanken. Hoe verder de technische leesvaardigheid
is gevorderd, hoe sneller een kind een woord automatisch zal herkennen. Het gaat bij technisch lezen niet
alleen om het herkennen van woorden; ook hardop lezen op de juiste toon en met een juist ritme hoort bij
de technische leesvaardigheid.
Het technisch leesonderwijs op de Cornelis Musiusschool is gericht op een goede vaardigheid in het
nauwkeurig, automatisch, gemakkelijk en vloeiend, zonder woordherkenningsproblemen, lezen van een
tekst. Het uiteindelijke doel van het technisch leesonderwijs is functionele geletterdheid.
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Om de technische leesvaardigheid te meten, wordt gebruik gemaakt van AVI-niveaus. Voor ieder leerjaar
zijn er 2 AVI-niveaus. Een leerling is functioneel geletterd als hij minimaal AVI E7 beheersingsniveau heeft
bereikt. Met dat niveau kan de leerling zich redden in de geletterde maatschappij.

Begrijpend lezen

De ontwikkeling van het begrijpend lezen begint al in groep 1/2 door structurele aandacht voor begrijpend
luisteren. Begrijpend luisteren doet immers, net als begrijpend lezen, een beroep op een aantal essentiële
taal- en denkvaardigheden. De kern van tekstbegrip is het kunnen leggen van verbanden binnen en buiten
de tekst, of die nu wordt gelezen of voorgelezen.
Bij het vertellen en voorlezen van verhalen wordt er vanaf groep 1/2 gestart met de ontwikkeling van de
luistervaardigheden. De luistervaardigheden worden ingedeeld op het gebied van voorspellen,
samenvatten, verhaalstructuur begrijpen, woordleerstrategieën en vragen stellen.
Begrijpend lezen is een complexe vaardigheid. Het is een actief, doelgericht en probleemoplossend proces,
waarin de lezer een zeer belangrijke rol speelt. Hij bepaalt voor een groot deel of, met welk doel en op
welke manier hij een tekst leest. In hoeverre de lezer de tekst begrijpt, hangt af van zijn motivatie,
bekwaamheden, kennis en ervaring.
Bij het samenstellen van een goed onderwijsaanbod op het gebied van begrijpend lezen, hanteert de
Cornelis Musius de volgende uitgangspunten:
 Het expliciete begrijpend lezen wordt vanaf halverwege groep 4 aangeboden. Dit met de
wetenschap dat kinderen pas toe zijn aan begrijpend lezen als zij voldoende vlot kunnen lezen,
zodat zij hun aandacht niet hoeven te richten op de techniek van het lezen, maar op de inhoud
van de tekst. In groep 1 t/m 3 worden leerlingen voorbereid op begrijpend lezen door middel van
begrijpend luisteren, woordenschatuitbreiding en beginnende geletterdheid/aanvankelijk technisch
lezen.
 Bij het aanbieden van begrijpend lezen teksten is het van belang dat de kinderen bereid en
gemotiveerd zijn om de teksten te lezen en hier geen aversie tegen hebben of ontwikkelen. Er
wordt daarom op de Cornelis Musius structureel aandacht besteed aan leesmotivatie op het
gebied van verschillende soorten teksten. Er wordt naar gestreefd om leerlingen betekenisvolle
teksten te bieden, die binnen de context van het thema of de actualiteit passen.
 Om goed te kunnen begrijpend lezen, moeten leerlingen beschikken over voldoende
woordenschat. Op de Cornelis Musiusschool is het stelselmatig uitbreiden van de woordenschat
een speerpunt en is er expliciete aandacht voor het woordenschatonderwijs. Bij het aanbieden van
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de teksten voor begrijpend luisteren en lezen, is de leerkracht zich bewust van de moeilijke
woorden en zal het onderwijs hierop afstemmen.
Om een goede begrijpend lezer te worden is het belangrijk dat leerlingen beschikken over
voldoende kennis van de wereld. Op de Cornelis Musiusschool is hier o.a. door de inzet van
Nieuwsbegrip en IPC structureel aandacht voor.
Het begrijpend luister- en leesonderwijs op de Cornelis Musiusschool richt zich op het aanleren en
toepassen van luister- en leesstrategieën, die leerlingen kunnen gebruiken om een variatie aan
tekstsoorten te begrijpen.

Spelling

Kerndoel 11: De leerlingen kennen:
regels voor het spellen van werkwoorden;
regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden.

Onder ‘spelling’ verstaan we de wijze waarop woorden geschreven worden. Een goede
spellingvaardigheid draagt bij aan de kwaliteit van het schrijfproduct.
Leren spellen begint bij de bewustwording van de verschillende klanken waaruit een woord bestaat.
De beginnende speller maakt vooral gebruik van de fonologische strategie; een woord wordt
geanalyseerd in spraakklanken (fonemen) en vervolgens gekoppeld aan schrijftekens (grafemen), die
in de juiste volgorde geschreven of getypt worden.
Bij het spellen van meer complexe woorden, heeft een speller baat bij kennis van de spellingregels en
het toepassen van deze kennis bij het spellen van woorden. Hierbij is het controleren van de spelling
van het eigen werk van groot belang.
Nadat een speller meer ervaring krijgt, wordt steeds meer gebruik gemaakt van de
woordbeeldstrategie, waarbij de speller bij het spellen van woorden gebruik maakt van geschreven
representaties (woordbeelden) die hij mentaal heeft opgeslagen.
Bij het spellingonderwijs op de Cornelis Musiusschool wordt ingezet op een combinatie van de
fonologische strategie, het aanleren en toepassen van de spellingregels en de woordbeeldstrategie.
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van stappenplannen voor het aanleren van een goede taakaanpak
bij het spellen van woorden en voor het correct schrijven van de werkwoorden.
Het correct spellen van woorden staat niet alleen tijdens de spellinglessen centraal. Juist ook bij het
schrijven van teksten, worden leerlingen aangemoedigd om het geleerde toe te passen. Hierdoor
verloopt het spellingproces steeds meer automatisch, waardoor de aandacht meer en meer gericht kan
worden op de inhoud van wat er geschreven moet worden.

Taalbeschouwing
Kerndoel 11: De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels.
Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat
gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen regels voor het gebruik van leestekens.

Taalbeschouwing is het taaldomein waarbij het reflecteren op taal als systeem, op het gebruik van de taal

en op de functie van de taal centraal staat.
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Op de Cornelis Musiusschool wordt structureel aandacht besteed aan het meer traditionele
grammaticaonderwijs; hieronder vallen o.a. zinsontleden, woordsoorten benoemen en het aanleren en
gebruiken van de juiste leestekens.
Daarnaast is er aandacht voor het reflecteren op het eigen taalgebruik, het taalgebruik van anderen en
de verschillende functies van de taal. Dit gebeurt structureel binnen de taalmethode, maar ook
incidenteel. Bijvoorbeeld bij teksten of filmfragmenten die tijdens het thematisch werken of begrijpend
lezen aan bod komen. Ook het zelf schrijven van teksten of het voorbereiden van een presentatie is aanleiding voor het reflecteren op de te gebruiken taal of de verschillende functies die taal kan hebben.

Schrijven
Kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met
verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.
Kerndoel 8: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven
van een brief, een verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij
aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel,
eventueel beeldende elementen en kleur.
Kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het schrijven van voor hen bestemde
verhalen, gedichten en informatieve teksten

Het doel van het schrijfonderwijs is dat leerlingen verschillende soorten teksten kunnen schrijven die
passen bij een bepaalde situatie. Het schrijven van een tekst is een complexe vaardigheid. De schrijver
moet nadenken voor wie de tekst bedoeld is en wat hij met het schrijven van de tekst wil bereiken. Er
wordt een groot beroep gedaan op de taalvaardigheid van de leerling; woordenschat, zinsbouw, spelling
en grammatica komen bij het schrijven van een tekst allemaal aan bod.
Op de Cornelis Musiusschool worden leerlingen vanaf groep 1/2 aangemoedigd om binnen betekenisvolle
situaties teksten te “schrijven” en zo kennis te maken met de functies van geschreven taal. Hierbij kan
gedacht worden aan een menukaart voor een restaurant of een uitnodiging voor het verjaardagsfeestje
van beer.
Vanaf groep 4 krijgen de leerlingen gerichte instructie op het schrijven van teksten en leren zij planmatig
te werken aan het schrijven van een tekst middels een “schrijfroute”.
Met name tijdens het thematisch werken worden leerlingen uitgedaagd het aangeleerde toe te passen in
betekenisvolle situaties, bijvoorbeeld door het maken van een PowerPointpresentatie of poster, het
samenstellen van een folder of het maken van een uitnodiging voor de thema-afsluiting.

Woordenschat
Kerndoel 12
De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen
van voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het
leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
De uitbreiding van de woordenschat neemt een centrale plaats in binnen het onderwijs op de Cornelis
Musiusschool. De woordenschat van leerlingen is een belangrijke voorspeller van schoolsucces en vormt
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de basis voor begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Een leerling dient aan het einde van de
basisschoolperiode over een woordenschat van minstens 15.000 woorden te beschikken om een goede
start te maken in het voortgezet onderwijs.
Met name bij leerlingen met een meertalige en/ of taalzwakke achtergrond, die vaak met een
taalachterstand de school binnenkomen, is structurele aandacht voor woordenschatonderwijs van
essentieel belang.
Op de Cornelis Musiusschool wordt van groep 1 t/m 8 structureel aandacht besteed aan de uitbreiding
van de woordenschat aan de hand van de Viertakt van Verhallen:
Voorbewerken: De voorkennis van de kinderen wordt geactiveerd, de aandacht wordt gericht op
de aan te leren woorden.
Semantiseren: De betekenissen van de woorden worden helder uitgelegd. Dit gebeurt in de
context waarin het woord aan de orde is. Er wordt gebruik gemaakt van de ‘drie uitjes’ (uitbeelden,
uitleggen, uitbreiden).
Consolideren: De woorden en de betekenissen worden verankerd door oefening en herhaling.
Controleren: Er wordt nagegaan of de kinderen de aangeboden woorden passief en actief kennen.
De woordenschat wordt in clusters aangeboden. De clusters die gekozen worden sluiten aan bij de
betekenisvolle context van de thema’s en onderwerpen die in de groep behandeld worden. Op de
Cornelis Musiusschool worden vanaf groep 1/2 verschillende schematische denkmodellen gehanteerd om
de woordclusters visueel te maken:

De woordparaplu/ parachute

De woordkast

De woordtrap

Het woordweb

De woordwijzer - tegengestelde

De woordwijzer - synoniem

Voor meer informatie over de praktische uitwerking van het woordenschatonderwijs middels de Viertakt
van Verhallen, zie de PO Kwaliteitskaarten Woordenschat op www.taalpilots.nl.
Naast het expliciet oefenen van woorden, wordt er ook impliciet aandacht besteed aan de uitbreiding van
de woordenschat. In alle groepen wordt dagelijks aandacht besteed aan de uitbreiding van de
woordenschat en zijn de leerlingen ook daadwerkelijk met “woorden in de weer”.
Daarnaast is er gerichte aandacht voor school- en vaktaal. Door bijvoorbeeld het actief aanleren van
“rekentaal” (woorden die essentieel zijn om rekenvraagstukken te kunnen begrijpen), hebben leerlingen
een hogere kans op een goede aansluiting tijdens de rekenles.
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4.1 Groep 1/2
In groep 1/2 van de Cornelis Musiusschool wordt thematisch en ontwikkelingsgericht gewerkt.
Bij het samenstellen van een beredeneerd onderwijsaanbod op taalgebied vormen de
ontwikkelingslijnen van het KIJK! observatie- en registratiesysteem het uitgangspunt. Deze
ontwikkelingslijnen sluiten aan bij de SLO doelen voor groep 1/2. In het KIJK! observatie- en
registratiesysteem wordt binnen het domein taal onderscheid gemaakt tussen de volgende
ontwikkelingsdomeinen:





Mondelinge taalontwikkeling (waaronder uitbreiding van de woordenschat)
Visuele waarneming
Auditieve waarneming
Ontwikkeling van de geletterdheid

Bij het plannen en uitvoeren van het onderwijsaanbod passend bij de ontwikkelingslijnen taal wordt
gebruik gemaakt van o.a. de methoden Piramide, Logo3000 en Spreekbeeld. Naast de handvatten
die de methoden bieden, vormen de belevingswereld van de leerlingen en het groepsproces dat
tijdens een thema ontstaat belangrijke aanknopingspunten voor betekenisvolle leeractiviteiten. Daarnaast
wordt ook gewerkt met ontwikkelingsmaterialen die de leerlingen uitdagen specifieke
deelvaardigheden te oefenen.
In de kleuterbouw wordt per thema gewerkt met een thematisch groepsplan. In het thematisch
groepsplan wordt de koppeling tussen ontwikkelingslijnen en het thematische onderwijsaanbod duidelijk.
De ontwikkelingsdoelen komen aan bod in de dagelijkse routines, de groepsexploraties
(kringactiviteiten) en het aanbod in de hoeken tijdens de speel-werktijd. Per thema komen de fasen
oriënteren, demonstreren, verbreden en verdiepen steeds cyclisch aan bod.
De ouders van de leerlingen krijgen een themabrief, waarin beschreven wordt welke thema-inhouden,
woorden en activiteiten aan bod zullen komen. Tevens is er één keer per week een ouderinloop, waarbij
ouders met hun kind aan een activiteit kunnen werken. Op deze manier wordt het voor ouders mogelijk
ook thuis met hun kind over het thema in gesprek te gaan, wat een extra stimulans is voor de
taalontwikkeling.
Hieronder een overzicht van specifieke methodieken/ werkwijzen die worden ingezet om de ontwikkeling
van de leerlingen op de verschillende taaldomeinen te stimuleren:
Piramide
De methode Piramide biedt handvatten voor het onderwijsaanbod in groep 1/2 van de Cornelis
Musiusschool. Piramide is een erkend VVE-programma (programma voor Voor- en Vroegschoolse
Educatie), dat vanaf de peuterleeftijd kan worden ingezet.
Piramide is opgebouwd rondom projecten. De projecten gaan over voor het jonge kind vertrouwde
onderwerpen, zoals mensen, lente en verkeer.
In de Piramide projectboeken voor peuters en kleuters worden de projecten uitgewerkt. Ze staan
boordevol met activiteiten, toepassingen, ideeën, spelletjes, liedjes en suggesties voor de inrichting van
hoeken. Bij ieder thema zijn aantrekkelijke praatplaten en worden er suggesties gegeven voor passende
prentenboeken.
Onderzoek laat zien dat de Piramide-methode effectief is: leerlingen die instromen met een achterstand in
met name de taalontwikkeling lopen hun achterstand in. Om deze leerlingen te ondersteunen wordt
gebruik gemaakt van “tutoring”. De tutor (een groepsleerkracht of onderwijsassistent) bereidt de
groepsexploraties met leerlingen met een taal en- of ontwikkelingsachterstand voor. Zodoende zijn zij op
de groepsexploraties voorbereid en kunnen zij hier beter van profiteren.
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Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong biedt Piramide suggesties voor uitdagende activiteiten
voor “pientere kinderen”. Deze activiteiten zijn leuk en gevarieerd, ze bevatten onder andere proefjes,
gesprekken en het werken met plattegronden.
Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er naast suggesties voor het stimuleren van de
taalontwikkeling, ook suggesties voor de rekenontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en
motorische ontwikkeling gegeven worden.
Op de Cornelis Musiusschool wordt de methode Piramide gebruikt als leidraad voor de gezamenlijke
jaarplanning met peuterspeelzaal Het Muizenhuis en als bronnenboek bij de voorbereiding van een thema
en het plannen van de thema-activiteiten.
Het Muizenhuis en de Cornelis Musiusschool hebben ervoor gekozen om te werken met 5 grotere thema’s
per jaar. Steeds vormen twee of drie Piramideprojecten gezamenlijk een thema. Zo worden bijvoorbeeld
de onderwerpen “feest” en “wonen” het thema “Het is feest in huis”.
De ontwikkelingslijnen van het KIJK! observatie- en registratiesysteem blijven leidend bij het
kiezen van doelstellingen en het samenstellen van een passend onderwijsaanbod. Hierdoor blijft er
voldoende ruimte over voor de inbreng van de groepsleerkracht, het inspelen op het groepsproces en het
aansluiten bij de belevingswereld en de ontwikkelingsbehoeften van de groep.
Logo3000
Voor de woordenschatontwikkeling maakt groep 1/2 van de Cornelis Musiusschool gebruik van LOGO
3000. Logo3000 biedt kant-en-klaar materiaal om de 3000 woorden van de Basislijst Amsterdamse
Kleuters (BAK) aan te leren.
Alle basiswoorden zijn in logische clusters helder en begrijpelijk uitgewerkt en kunnen naar keuze binnen
de bestaande thema's en activiteiten worden aangeboden en herhaald. Met deze speelse en
verantwoorde woordenschatopbouw kunnen kinderen beter meekomen in de groep en zullen ze binnen
de reguliere situaties nieuwe woorden makkelijker kunnen aanhaken en onbekende betekenissen beter
oppikken.

In de BAK zijn de 3000 meest belangrijke woorden verzameld. Op basis van onderzoek is deze lijst door
de Universiteit van Amsterdam samengesteld. We weten dat deze woorden gekend moeten zijn, willen
kinderen op het juiste niveau in groep 3 kunnen doorgaan met leren lezen en schrijven.
LOGO 3000 bestaat voor elke groep uit een groot aantal leerkrachtkaarten, met daarbij woordwebben en
praatplaten op posterformaat, die direct in de klas kunnen worden opgehangen. Er zijn bij alle woorden
concrete tips en ideeën gegeven voor inoefenen en systematisch herhalen.
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In groep 1/2 van de Cornelis Musiusschool worden wekelijks 4 clusters van Logo3000 aangeboden.
Daarnaast wordt één keer per 2 weken een praatplaat behandeld. Er worden clusters uitgekozen die goed
aansluiten bij de thema’s die in de groep behandeld worden. Op die manier krijgen de woorden nog meer
betekenis voor de leerlingen en kunnen ze makkelijker in hun woordenschatkennis worden ingebed.
Logo3000 werkt volgens de thematiek van Verhallen (zie algemeen gedeelte woordenschatonderwijs). De
woorden worden gedurende een kringmoment “voorbewerkt” (voorkennis activeren) en
“gesemantiseerd” (de woorden krijgen betekenis voor de leerlingen). Vervolgens blijven de
woordclusters 2 weken in de groep hangen. Gedurende die 2 weken worden allerlei spelletjes met de
woorden gedaan, zodat de woorden “geconsolideerd” (onthouden) worden. Middels observaties door
de groepsleerkracht wordt “gecontroleerd” of de woorden ook daadwerkelijk onderdeel gaan uitmaken
van de woordenschat van de leerlingen.
Voor het consolideren en controleren wordt ook gebruik gemaakt van het computerprogramma Logo
digitaal. Op een persoonlijke account doen de leerlingen spelletjes om de betekenis van de woorden in
te oefenen. Het programma “onthoudt” welke woorden de leerling wel/ niet beheerst.
Naast het werken met betekenisvolle clusters, wordt er ook gebruik gemaakt van een woordkalender met
abstracte woorden zoals “terwijl” of “inmiddels”. Deze woorden vallen niet binnen een cluster en worden
niet middels de thematiek van Verhallen aangeboden. De groepsleerkracht biedt deze woorden aan door
deze dagelijks veelvuldig te gebruiken. Iedere week staat een ander abstract woord centraal. Op de
leerkrachtkalender staan hulpzinnen, die de leerkracht kan lezen ter inspiratie.

Letter van de week/Spreekbeeld
In groep 1/2 wordt bij leerlingen op een laagdrempelige manier de beginnende geletterdheid
gestimuleerd. Dit gebeurt onder anderen door het werken met “de letter van de week”. Iedere week
wordt op een speelse manier een nieuwe letter aan de leerlingen aangeboden. De letter krijgt een
centrale plek op het bord bij de lees/schrijfhoek. Leerlingen worden uitgedaagd om te ontdekken in
welke woorden de letter voorkomt. Voorwerpen of plaatjes van deze woorden worden bij de letter
gehangen. Ook worden voorwerpen in de klas waarin deze letter voorkomt gelabeld.
Bij iedere aangeboden letter hoort een kaartje met het lettersymbool van Spreekbeeld. Spreekbeeld is
een multi-sensorisch leermiddel voor het aanleren en automatiseren van de klank-tekenkoppeling van de
letters. Het leert kinderen klanken te koppelen aan letters door gebruik te maken van gebaren, emotie,
articulatie en betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en geactiveerd en zijn op een plezierige manier
actief. Dat maakt dat het stimuleren van de beginnende geletterdheid niet alleen makkelijker maar vooral
ook leuk wordt.
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Auditieve vaardigheden
In de dagelijkse routines wordt structureel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de auditieve
vaardigheden van de leerlingen. De activiteiten zijn van verschillend niveau. Alle leerlingen worden
blootgesteld aan de activiteiten. Zodra een leerling er in zijn ontwikkeling aan toe is, wordt hij uitgedaagd
hier steeds actiever aan deel te nemen.
Middels korte activiteiten en spelletjes komende volgende auditieve vaardigheden aan bod:








Auditief geheugen (woordreeksen nazeggen, zinnen nazeggen, vragen beantwoorden n.a.v.
uitgesproken zinnen)
Rijmen (rijmwoorden nazeggen, rijmwoorden herkennen, liedjes aanleren, rijmzinnen nazeggen,
rijmzinnen aanvullen, rijmwoorden bedenken)
Auditieve identificatie
 Op woordniveau (een gegeven woord in een woordreeks herkennen, identieke woorden in
een woordreeks herkennen, identieke woorden in zinnen herkennen, het langste/ kortste
woord herkennen, de langste/ kortste zin herkennen, het eerste/ laatste/ middelste woord
herkennen
 Op klankniveau (woordreeksen met dezelfde beginletter nazeggen, woorden herkennen die
met een bepaalde klank beginnen/ waar een bepaalde klank in voorkomt, woorden
bedenken die met een bepaalde klank beginnen/ waar een bepaalde klank in voorkomt)
Auditieve synthese (woorden samenvoegen tot een zin, lettergrepen samenvoegen tot een
woord, klanken samenvoegen tot een woord)
Auditieve analyse (de verschillende woorden in een zin herkennen, de verschillende
klankgroepen in een woord herkennen, de verschillende klanken in een woord herkennen)
Auditieve discriminatie (herkennen of woorden wel/ niet hetzelfde zijn als de eerste, laatste of
middelste klank verschilt)

Speel-werktijd
Tijdens de speel-werktijd worden leerlingen op een speelse en betekenisvolle manier uitgedaagd om zich
bepaalde kennis en vaardigheden eigen te maken en zodoende de volgende stap in hun ontwikkeling te
zetten.
Bij het inrichten van de speelwerkomgeving neemt de groepsleerkracht de ontwikkelingslijnen en de
gestelde doelen op groepsniveau als uitgangspunt.
Tijdens de groepsexploraties worden in lijn met het thema nieuwe elementen in de speelwerkomgeving
geïntroduceerd en worden leerlingen geënthousiasmeerd om met de nieuwe activiteiten aan de slag te
gaan.
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Bij het kiezen van activiteiten voor de speelwerktijd neemt de groepsleerkracht een coachende en soms
sturende rol aan. Op deze manier worden groepjes samengesteld, waarin leerlingen met en van elkaar
leren.
De groepsleerkracht kiest bewust voor het “meespelen” in bepaalde hoeken en met bepaalde leerlingen.
De groepsleerkracht stimuleert op deze manier de ontwikkeling van deze leerlingen en observeert de
vorderingen die de leerlingen maken.
Met name in de volgende hoeken worden veel kansen gecreëerd voor de taalontwikkeling van leerlingen:

De huishoek en de themahoek

In de kleutergroep is standaard een huishoek aanwezig. In de huishoek worden leerlingen voortdurend
uitgedaagd om hun mondelinge taalvaardigheid te oefenen en hun woordenschat uit te breiden. De
leerlingen spelen huiselijke situaties na en worden zo uitgedaagd het rollenspel te verkennen en te
verdiepen. De huishoek heeft een standaard inrichting met materialen die het mogelijk maken om een
variatie aan huiselijke activiteiten na te spelen. Afhankelijk van het thema kan de inrichting worden
verrijkt/aangepast met materialen die leerlingen de mogelijkheden geven om hun spel op het thema aan
te passen.
Veel thema’s lenen zich ook voor de inrichting van een themahoek, zoals een apotheek bij het thema
“Gezond zijn is fijn” of een bus bij het thema “Veilig op weg”. Een themahoek daagt leerlingen uit met
andere rollen en de bijbehorende taal te experimenteren. Ook worden de leerlingen die in de huishoek
spelen, uitgedaagd de themahoek voor hun spel in te zetten (bijvoorbeeld medicijnen halen voor de zieke
baby of met de bus naar opa en oma).

De lees- schrijfhoek

In de lees-schrijfhoek zijn materialen aanwezig die leerlingen uitdagen om kennis te maken en te
experimenteren met geschreven en/ of gedrukte taal. In de lees-schrijfhoek zijn voorbeelden van
geschreven taal aanwezig en materialen zoals stempels en verschillende soorten schrijfgerei. Regelmatig
worden er nieuwe activiteiten passend bij het thema geïntroduceerd. Zo kunnen leerlingen bijvoorbeeld
bij het thema “weet wat je eet” een menukaart voor een restaurant maken of bij “het is feest in huis” een
uitnodiging voor een verjaardagsfeest.

De verteltafel

Bij de verteltafel krijgen leerlingen de kans om een (prenten)boek behorende tot het thema na te
vertellen of na te spelen. Tijdens een groepsexploratie wordt het prentenboek voorgelezen en besproken.
Tevens worden attributen die bij het boek passen geïntroduceerd. Op deze manier krijgen leerlingen de
kans zich in te leven in het verhaal. Aan de verteltafel worden leerlingen uitgedaagd om o.a. hun
mondelinge taalvaardigheid te oefenen.

De ontwikkelingsmaterialen

In de kleutergroepen zijn verschillende ontwikkelingsmaterialen en spelletjes aanwezig die worden
ingezet om de ontwikkeling van specifieke deelvaardigheden te stimuleren en te oefenen. Veel van deze
deelvaardigheden komen ook gedurende de groepsexploraties of de dagelijkse routines aan bod.
Om de oefening van deze specifieke deelvaardigheden voor leerlingen betekenisvoller te maken, gebeurt
het dat de groepsleerkrachten zelf ontwikkelingsmaterialen of activiteiten samenstellen die binnen het
thema passen. Zo kunnen bijvoorbeeld plaatjes uit het prentenboek dat binnen het thema behandeld
wordt, ingezet worden om de juiste volgorde van een verhaal te oefenen.
Vindplaats/Dok
Groep 1/2 bezoekt één keer per week De Vindplaats. De leerlingen mogen samen (prenten)boeken en
informatieve boeken voor de klas kiezen en deze meenemen naar de groep. Deze boeken krijgen een
plaatsje in het boekenrek in de klas. Gedurende de week wordt door de groepsleerkracht en door de
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ouders van de leerlingen uit deze boeken voorgelezen. De leerlingen kunnen ook bijvoorbeeld tijdens de
speelwerktijd er zelf voor kiezen om deze boeken te bekijken en/ of te lezen.
Een medewerker van DOK organiseert voor de groepen 1/2 activiteiten in het kader van de
leesbevordering. Deze activiteiten vinden plaats met kleine groepjes leerlingen.
Vrijwilligster taalbevordering
Twee keer per week bezoekt een vrijwilligster de groepen 1/2. De vrijwilligster werkt met kleine groepjes
leerlingen die een extra stimulans bij hun taalontwikkeling goed kunnen gebruiken. De vrijwilligster werkt
met de verteltassen. Een verteltas bevat een prentenboek en taalactiviteiten/ spelletjes die aansluiten
bij dat prentenboek. Door het voorlezen, praten over het boek en uitvoeren van de activiteiten wordt de
taalontwikkeling van de leerlingen op een laagdrempelige en speelse manier gestimuleerd.
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4.2 Groep 3
Voor het taalonderwijs in groep 3 van de Cornelis Musiusschool vormt de methode Veilig leren lezen
tweede maanversie het uitgangspunt. Binnen deze methode komen de leerlijnen voor schriftelijke en
mondelinge taal voor groep 3 integraal aan bod. De methode Veilig leren lezen sluit goed aan bij de
methoden Taal in Beeld, Spelling in Beeld en Estafette, die in groep 4 t/m 8 gebruikt worden.

4.2.1 Technisch lezen
Veilig leren lezen
Met de methode Veilig leren lezen krijgen de leerlingen middels lessen volgens het directe instructiemodel
handvatten om vanaf kern 1 van de methode nieuwe woorden te lezen en spellen. Basis hierbij is het
verkennen van letters en klanken en het steeds opnieuw herhalen van bekende letters in nieuwe
combinaties.
De methode Veilig leren lezen bestaat uit twaalf kernen. In de eerste 6 kernen worden de verschillende
klanken aangeleerd, met daaraan gekoppeld de zogeheten “ankerwoorden” (bijvoorbeeld letter: m,
ankerwoord maan). In kern 7 t/m 12 maken de leerlingen kennis met o.a. bijzondere klankgroepen en
meerlettergrepige woorden.

Door het systematisch oefenen met de letters worden er sterke verbindingen gemaakt tussen tekens en
klanken. De leerlingen gaan vervolgens nieuwe woorden maken met bekende letters. Ze zien
overeenkomsten tussen woorden en krijgen zo inzicht in de structuur van woorden. Dit inzicht kunnen ze
weer inzetten bij het lezen van nieuwe woorden zonder overeenkomsten. Dankzij de systematische
opbouw kunnen veel leerlingen als snel komen tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Ordenen van letters
Bij het aanleren van een nieuwe letter, verkennen de leerlingen de letter vanuit verschillende
invalshoeken. Ze luisteren naar de klank van de letter, ze kijken naar de lettervorm, ze spellen en
schrijven de letter.
Voor extra houvast worden de letters geordend in vier letterfamilies; de korte klinkers, de lange
klinkers, de tweetekenklinkers en de medeklinkers. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich sneller bewust zijn
van de verschillende letters en klankeigenschappen. Het geeft hen inzicht in de woordstructuur. Bij het
lezen en de spelling van woorden ervaren ze daar veel steun bij.
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Woordstructuur ontdekken en gebruiken
Van ieder nieuw ankerwoord is een “structureerstrook”. Met deze woordstrook, kunnen leerlingen de
klanken los van elkaar zien. Door op de structureerstrook een letter te vervangen of weg te laten,
ontstaan weer nieuwe woorden. Dit kunnen leerlingen ook zelf doen in hun “klikklakboekje”, een
mapje waarin de begin- midden- en eindklanken van woorden verwisseld kunnen worden.
Met de structureerstroken en het klikklakboekje leren leerlingen om overeenkomsten en verschillen in
woorden te zien en te gebruiken. Bijvoorbeeld kip – koop; kip – lip; kip – kin. Op die manier krijgen ze
inzicht in de ‘structuur’ van woorden.
Om de bewustwording van de structuur van woorden extra te stimuleren, wordt
tevens gebruik gemaakt van de “hakkaarten” uit de methode “Zo leren
kinderen lezen en spellen”. Elke hakkaart heeft een verschillend aantal hokjes
(en een daarmee corresponderende kleur) dat aangeeft in hoeveel afzonderlijke
klanken het woord opgedeeld moet worden. De hakkaarten geven bijvoorbeeld
ondersteuning bij de overstap van het lezen en spellen van 3-letterwoorden (mkm)
zoals pan en dop, naar 4-letterwoorden (mmkm pf mkmm) zoals plan of dorp.

Zoemend lezen
Het zoemend lezen houdt in dat een leerling tijdens het lezen van een woord de klanken van het woord
aanhoudt én verbindt, bijvoorbeeld in “vvviiiisss”. Het “zoemend lezen” is een belangrijke strategie om
leerlingen te helpen eerder een woord in zijn geheel te kunnen lezen in plaats van spellend. Door niet
vast te houden aan het “hakken en plakken”, zetten leerlingen sneller de stap naar het direct lezen
van groepen letters die ze al kennen. Het hakken blijft een belangrijke strategie, maar dan in de vorm
van auditieve analyse voor het spellen.
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Veilig en Vlot
Bij iedere kern hebben de leerlingen een “veilig en vlot”-boekje. In dit boekje staat oefenmateriaal
voor het inslijpen en automatiseren (lezen op tempo) van woorden. Het gaat hier om woordrijtjes met
woorden waar de nieuw aangeleerde letters en woordtypes van de kern in voorkomen.

Leesboekjes
Bij iedere kern is een leesboekje. In de leesboekjes staan zinnen en korte teksten waar de aangeleerde
letters en woorden in voorkomen. Er zijn aparte boekjes voor leerlingen met een (beneden) gemiddelde
leesontwikkeling (de maanlijn) en leerlingen met een bovengemiddelde leesontwikkeling (de zonlijn). Op
deze manier worden leerlingen tijdens het lezen van teksten op niveau uitgedaagd (zie ook het kopje
differentiatie op de volgende bladzijde).

Differentiatie
Om rekening te houden met de verschillende startsituaties van de leerlingen, wordt er vanaf het begin
van groep 3 gewerkt met een gedifferentieerde aanpak.
De methode Veilig leren lezen werkt met twee leerlijnen (de maanlijn en de zonlijn) en drie aanpakken
(maan, ster, zon). Tussen de leerlijnen is er een nauwe verbinding in instructie en materialen, waardoor
de leerlingen als groep les kunnen krijgen.
Maan: de leerlingen met een gemiddelde leesontwikkeling volgen de leerlijn maan
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Ster: de leerlingen met een benedengemiddelde leesontwikkeling volgen ook de leerlijn maan, maar
krijgen een intensiever programma door het gebruik van pre-teaching, verlengde instructie, extra
begeleiding tijdens de verwerkingsfase van de les en/ of extra oefeningen voor thuis.
Zon: de leerlingen met een bovengemiddelde leesontwikkeling volgen de leerlijn zon. Om in aanmerking
te komen voor deze leerlijn moet een leerling bij de start van groep 3 over een volledige letterkennis
beschikken en klankzuivere woorden met een medeklinker-klinker-medeklinker structuur vlot kunnen
lezen. Omdat zij veelal zelfstandig in leesboekjes en werkboekjes met de leerstof op een hoger niveau
aan de slag gaan, is het van belang dat zij zelfstandig kunnen werken.

Leesontwikkeling in beeld
De leesontwikkeling van de leerlingen wordt aan het einde van iedere kern in beeld gebracht. Vier keer
per jaar is er een groter signaleringsmoment (de herfst-, winter, lente en zomersignalering). In januari en
juni vinden de DMT- en Avi-toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem plaats. N.a.v. de
evaluatiemomenten per kern, kan de groepsleerkrachten aanpassingen maken in de aanpak op groeps- of
leerlingniveau. Na de grotere signaleringsmomenten vindt er overleg plaats tussen de groepsleerkracht en
de intern begeleider om eventuele interventies op groeps- en/ of leerlingniveau te plannen.
Voor het stimuleren van het aanvankelijk leesproces is de aandacht voor de automatisering van de
letterkennis en het correct en dan vlot lezen op woord, zins- en later tekstniveau voor alle leerlingen van
groot belang. Op school wordt minimaal twee keer per week met alle leerlingen letters en/of woorden
geflitst. Aan ouders wordt geadviseerd om dagelijks 10 minuten met hun kind thuis het lezen te oefenen.

Leesbevordering
Leerlingen worden aangemoedigd om naar eigen interesse leesboeken te kiezen in De Vindplaats. Ook in
de groep zijn er boeken van verschillende leesniveaus beschikbaar om uit te kiezen. Eén keer in de drie
weken bezoekt groep 3 De Vindplaats voor een les waarbij het interactief voorlezen centraal staat. De
groepsleerkracht leest iedere dag voor en ook leerlingen die dit willen, mogen voor de groep voorlezen
en/of hun boek promoten. Groep 3 kijkt de serie Leesdas, lettervos, boekentas.
Om het maken van “leeskilometers” te bevorderen wordt er vanaf kern 4 gestart met kilometerlezen. Alle
leerlingen krijgen een kilometerleeskaart, waarop zij kunnen bijhouden hoeveel bladzijden zij gelezen
hebben. Voor iedere volle kaart verdient de leerling een beloning. De volle kaarten worden opgespaard
om uiteindelijk een leesbeloning voor de hele groep te verdienen.
Spreekbeeld
Naast de methode Veilig leren lezen wordt net als in groep 1/2 gebruik gemaakt van “Spreekbeeld” om
de klank-tekenkoppeling te versterken. Spreekbeeld leert leerlingen klanken te koppelen aan letters door
gebruik te maken van gebaren, emotie, articulatie en betekenis. Alle zintuigen worden geprikkeld en
geactiveerd, zodat leerlingen de aangeleerde letters makkelijker onthouden. Doordat de leerlingen in
groep 1/2 al met Spreekbeeld hebben gewerkt, zullen zij de nieuwe letter gemakkelijker onthouden.
Spreekbeeld wordt hand in hand met Veilig leren lezen ingezet. De letter die in Veilig leren lezen wordt
aangeboden, wordt gekoppeld aan het beeld dat in spreekbeeld aan de orde komt.
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4.2.2 Spelling
Veilig leren lezen
Het aanleren van de spellingvaardigheid is binnen Veilig leren lezen sterk gekoppeld aan het aanleren van
de leesvaardigheid. Spellen biedt een sterke ondersteuning voor het lezen. Tijdens het spellen moeten
leerlingen elke klank actief omzetten in een letter.
Bij het spellen is het “hakken” van een woord (auditieve analyse) een essentiële vaardigheid.
Leerlingen wordt aangeleerd om te luisteren naar een woord, het onder te verdelen in klankgroepen om
vervolgens te komen tot de juiste klank-tekenkoppelingen om het woord te schrijven.
De leerlijn spelling is gelijk voor zowel de maan- als de zonlijn. Het schrijven van de letters biedt namelijk
een sterke basis voor het goed inslijpen van de juiste spelling en het toepassen van de
spellingstrategieën. Dit leerproces is óók voor de betere lezers van belang.
Om de klank-tekenkoppelingen in voldoende mate te automatiseren krijgen de leerlingen vanaf het begin
van het schooljaar minimaal 3 keer per week auditieve en/of visuele letter- of woorddictees. Ook maken
de leerlingen woorden met de letterdoos, het klikklakboekje en op het wisbordje.

4.2.3 Begrijpend lezen
Een goede technische leesvaardigheid is een belangrijke voorwaarde voor begrijpend lezen. Daarnaast is
het van belang om de samenhang tussen begrijpend lezen, begrijpend luisteren en
woordenschatontwikkeling bij het begrijpend leesonderwijs in groep 3 te betrekken.
Veilig leren lezen
Binnen Veilig leren lezen wordt er gebruik gemaakt van verhalende teksten. Bij de verhalen die de
groepsleerkracht voorleest en teksten die de leerlingen lezen in de leesboekjes, wordt aandacht besteed
aan strategieën ter voorbereiding op het begrijpend lezen. Hierbij ligt het accent op de verhaalstructuur
en de verhaalanalyse (wie-wat-waarom-vragen, maar ook ‘probleem-hoe oplossen’ en ‘hoofdfigurenbijfiguren’) en op het gebruikmaken van voorkennis. Ook worden leerlingen aangezet om na te denken
over relaties zoals doel-middel, oorzaak-gevolg en kerngedachten (bv. op basis van een titel) in teksten.
In de werkboekjes bij de methode wordt vanaf kern 7 aandacht besteed aan het aanleren van verwijs- en
signaalwoorden, bijvoorbeeld maar, want, hij, zij, deze, die, dat, hierop. Op deze manier worden
leerlingen aangemoedigd om relaties tussen zinnen binnen een tekst te begrijpen.
Vanaf kern 7 maken de leerlingen ook steeds vaker kennis met andere tekstsoorten zoals versjes,
gedichten, raadsels, dialogen, moppen en informatieve teksten.
Vanaf kern 5 worden er pictogrammen geïntroduceerd om de ontwikkeling op het gebied van begrijpend
lezen te ondersteunen. Deze picto’s (begin/eind/oplossing/wie/wat/waar/hoe/wanneer) worden zichtbaar
in de groep gehangen. De picto’s worden buiten de methode ook gekoppeld aan bijvoorbeeld het
voorlezen en de vertelbeurt.
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4.2.4 Schrijven
Invented spelling speelt ook in groep 3 nog een grote rol. Leerlingen worden middels verschillende
activiteiten uitgedaagd om de geleerde letters en woorden te gebruiken in geschreven taal. Aansluitend
bij de methode Veilig leren lezen, worden er bijvoorbeeld zinnen geschreven bij de anker/vertelplaten bij
iedere kern.
Er is aandacht voor functioneel schrijven en creatief schrijven. Het is hierbij belangrijk dat leerlingen niet
geremd worden in het schrijven, omdat ze woorden willen gebruiken die ze nog niet met de juiste spelling
kunnen schrijven. De leerlingen worden vanaf het begin wel ondersteund om de juiste spelling te
gebruiken, deze sturing mag echter het plezier in het spelling en/of schrijfproces niet in de weg staan. De
leerkracht heeft in dit proces een coachende rol. Op deze manier kan het spontane schrijfgedrag vanuit
groep 1/2 in stand blijven.
Twee keer per week wordt in groep 3 in hoeken gewerkt. In de schrijfhoek krijgen de leerlingen de
gelegenheid om op diverse speelse manieren o.a. stempelen, lettertje tik-platen met schrijven bezig te
zijn.

4.2.5 Woordenschat
Veilig leren lezen
De ankerverhalen bij iedere kern vormen aanknopingspunten voor de uitbreiding van de woordenschat
van de leerlingen. Naast de concrete en meer abstracte woorden die aan bod komen bij de
ankerverhalen, wordt in de werkboekjes aandacht besteed aan de betekenis van verwijs- en
signaalwoorden.
LogoMiddenbouw
Omdat het woordenschatonderwijs op de Cornelis Musiusschool een
centrale plaats inneemt, wordt extra ingezet op de uitbreinding van de woordenschat door het werken
met LogoMiddenbouw. Dit is het vervolg op Logo3000 groep 1/2 (zie ook 4.1).
Voor het samenstellen van Logogroep 3 is gebruik gemaakt van bestaande frequentielijsten (lijsten van
woorden die vaak voorkomen), zoals de WAK-lijst, Schrooten & Vermeer en Basilex.
Het materiaal van groep 3 bestaat uit leerkrachtkaarten, kant-en-klare woordwebben en praatplaten voor
op de woordmuur en een woordkalender voor de woorden van de week. Ook zijn er liedjes en versjes
gemaakt waarin de woorden terugkomen.
Met LogoMiddenbouw worden de woorden middels de Viertakt van Verhallen in betekenisvolle clusters
aangeboden en ingeoefend. Per week worden 4 woordclusters aangeboden en één bladzijde van de
woordkalender behandeld. De leerkracht kiest clusters die aansluiten bij de kern van Veilig Leren Lezen
en het IPC-thema dat in de groep behandeld wordt. Alle aangeboden woordclusters blijven steeds 2
weken visueel in de groep aanwezig. Gedurende die 2 weken worden activiteiten gedaan om de woorden
in te oefenen (consolideren).
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4.2.6 Spreken en luisteren
Bij de methode Veilig leren leze wordt per kern één “ankerverhaal” gebruikt. Dit verhaal wordt op een
interactieve manier aan leerlingen voorgelezen en met hen besproken. Bij elke kern is er een vertelplaat,
een prentenboek of een verteltheater waarover leerlingen met elkaar in gesprek gaan. De volgende
gespreksvaardigheden komen aan bod; Vragen stellen, antwoord geven, beschrijven, vertellen en verslag
doen.
In de kring kunnen de leerlingen vrij vertellen. Leerlingen verwoorden hun eigen ervaringen en die van
anderen. In groep 3 wordt gewerkt met vertelbeurten. De leerling die aan de beurt is, bereidt de
vertelbeurt voor en vertelt dan aan de groep over bijvoorbeeld een hobby. De andere leerlingen stellen na
afloop vragen.

4.2.7

Taalbeschouwing

Gedurende de eerste 6 kernen van Veilig Leren lezen wordt er geen expliciete aandacht besteed aan
taalbeschouwing. De focus ligt dan nog echt op het aanvankelijk lezen en spellen. Vanaf kern 7 komt er
meer ruimte voor taalbeschouwing, bijvoorbeeld door het behandelen van verkleinwoorden en
samenstellingen.
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4.3 Groep 4 t/m 8

4.3.7

Spreken & luisteren

Taal in Beeld
Voor het aanleren van spreek- en luistervaardigheden wordt er in groep 4 t/m 8 gebruik gemaakt van de
leerlijn spreken en luisteren van de methode Taal in Beeld. Deze leerlijn richt zich op specifieke
vaardigheden voor spreken, luisteren en het voeren van gesprekken.
Binnen de methodelessen leren de leerlingen over:






De inhoud: wat wil ik zeggen?
De vorm: hoe zeg ik het?
De strategie: waar moet ik op letten?
De presentatie: welke hulmiddelen kan ik gebruiken?
De feedback: hoe wordt er gereageerd?

De lessen spreken en luisteren worden gegeven volgens het IGDI model. Bij iedere les wordt een spreeken of luisterdoel centraal gesteld, waarop instructie gegeven wordt. De kinderen krijgen vervolgens de
ruimte om dit toe te passen. Dit gebeurt altijd in drie fasen: de voorbereiding, de uitvoering en de

evaluatie.

Er zijn per jaar 24 lessen, waarbij de verschillende vaardigheden worden geoefend en verschillende
spreekdoelen worden toegepast. Dit kan zijn informeren, instrueren, amuseren, beschouwen, activeren,

overtuigen en discussiëren.

De methode heeft aandacht voor verbale en non-verbale communicatie en leert de leerlingen diverse
boodschappen over te brengen. Dit kan informatie en waargebeurde verhalen zijn (non-fictie) of fantasie
(fictie).
De opgedane kennis over spreek- en luisterdoelen worden 4 keer per jaar getoetst. De ontwikkeling van
de spreek- en luistervaardigheden wordt geobserveerd door de groepsleerkracht.

4.3.8

Voortgezet technisch lezen

Estafette
Vanaf groep 4 wordt gebruik gemaakt van de methode Estafette. Estafette sluit aan op Veilig leren
lezen. De methode bouwt voort op het eindniveau “aanvankelijk lezen” dat leerlingen bereiken aan het
einde van groep 3.
Een belangrijk didactisch uitgangspunt van Estafette is het fasenmodel. Volgens dit model leren
kinderen eerst correct lezen, waarna ze hun leessnelheid verhogen om vlot en vloeiend te leren lezen. Het
gebruik van het fasenmodel is in Estafette duidelijk herkenbaar. Specifieke leesmoeilijkheden worden
eerst apart geoefend op woord- en zinsniveau. Hierbij is het devies: eerst goed en dan snel. Vervolgens
krijgen leerlingen teksten, waar de behandelde leesmoeilijkheden in voorkomen.
De methode Estafette behandelt per leerjaar 2 AVI-niveaus. Voor ieder AVI-niveau zijn er 2
leerstofpakketten. Een leerstofpakket bestaat uit een werkboekje, een leesboekje en een Veilig en Vlotboekje met oefeningen op woord- en zinsniveau. Voor sterke lezers zijn er Estafettelopers. Dit zijn
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speciale werkboekjes die gericht zijn op het zelfstandig oefenen van leesmoeilijkheden en het vastleggen
van leeservaringen. Tijdens de instructiefase van de les maakt de groepsleerkracht gebruik van de
leerkrachtassistent op het digi-bord. Hierop zijn o.a. flitsoefeningen met de aan te leren woorden
beschikbaar.

Met Estafette krijgen de leerlingen leesonderwijs dat afgestemd is op hun niveau. De leesprestaties
bepalen de aanpak voor iedere leerling afzonderlijk. Estafette kent 3 verschillende aanpakken:




Aanpak 1 voor risicolezers
Met begeleiding, extra leestijd en meer instructie.
Aanpak 2 voor methodevolgers
Met een klassikale basisinstructie en zelfstandig werken.
Aanpak 3 voor snelle lezers
Met een minimale instructie, volop zelfstandig werken en veel vrijheid in lezen.

De methode maakt onderscheid tussen “basislessen” en “toepassingslessen”.
Tijdens de basislessen (2-3x per week) ligt de nadruk op het aanleren en inoefenen van woorden met
specifieke leesmoeilijkheden. Tijdens de basislessen werken de leerlingen van aanpak 3 grotendeels
zelfstandig met de Estafettelopers. De leerlingen van aanpak 1 en 2 krijgen instructie gericht op de
nieuwe leesmoeilijkheid.
Tijdens de toepassingslessen (1x per week) werken de leerlingen van aanpak 1 en 2 grotendeels
zelfstandig. De leerlingen van aanpak 3 krijgen tijdens de instructiefase van de les feedback op het
gemaakte werk en oefeningen gericht op het onderhouden van hun technische leesvaardigheid.
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Schematisch ziet de basisles er als volgt uit:

Voor het bevorderen van het leerproces maakt de groepsleerkracht tijdens de Estafette lessen gebruik
van de volgende technieken:


Voor-koor-zelf

Voor; De leerkracht of medeleerling leest een stukje tekst voor met goede intonatie en goed tempo. De

voorgelezen leerling wijst mee op de tekst.
Koor; het voorgelezen stukje wordt nu voor een tweede keer samen, hardop gelezen. De leerling leest
samen met de leerkracht met de juiste intonatie en in het juiste tempo.
Zelf; Na de voorbereidende activiteiten lezen de leerlingen zelf, individueel, hardop. Hier krijgen ze weer
inhoudelijke feedback op.
 Wacht-hint-prijs
De leerkracht wacht minstens vijf seconden als de leerling ergens niet meteen uitkomt.
De leerkracht lokt de leerling uit om gebruik te maken van specifieke woordkenmerken, zijn algemene
taalvaardigheden en/of de betekenis van de zin, de context en zijn voorkennis. De leerkracht laat de
leerling vooral weten wat hij goed doet. De leerlingen worden aangemoedigd deze wacht-hint-prijsmethode ook zelf toe te passen als ze samen teksten lezen.
 Expliciete feedback op het leesproces
Soms is het nodig om een leerling uitgebreider en explicieter feedback te geven. Bijvoorbeeld: “Toen je
dat woord niet wist, heb je de zin uitgelezen en nu weet je wel wat er staat. Prima!” Of: “Toen je dat

woord niet in één keer herkende ging je het in stukjes lezen. Heel goed.”

Zo wordt de feedback een leerervaring; de leerling leert dat het helpt om gebruik te maken van specifieke
leesstrategieën en wordt aangemoedigd deze strategieën toe te passen.
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Extra leesbegeleiding/uitbreiding leertijd
De leerlingen die in aanpak 1 zitten hebben behoefte aan extra leertijd om hun technische
leesvaardigheid te verbeteren. Deze leerlingen krijgen wekelijks extra leesbegeleiding van een vrijwilliger
en/of van de groepsleerkracht. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de volgende leermiddelen:
 Computerprogramma “Flits”
Het programma “Flits” biedt oefening op woordniveau. De woorden verschijnen één voor één op
het beeldscherm. De leerling moet proberen om de woorden zo vlot mogelijk te lezen. Als een
woordrij voldoende geautomatiseerd is en vlot genoeg gelezen wordt, krijgt de leerling een
nieuwe lijst. De woordlijsten van Flits kunnen ook worden afgedrukt en klassikaal worden ingezet
om het leestempo of woordniveau te verhogen.
 De DMT-oefenmap van Luc Koning
De DMT-oefenmap biedt leesoefeningen op woord- zins- en tekstniveau, passend bij het aviinstructieniveau van de leerling. De leesbegeleider oefent samen met de leerling een bladzijde uit
de map. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van de techniek “herhaald lezen”; dezelfde tekst
wordt meerdere keren gelezen, waarbij de focus steeds meer verschuift van correct lezen naar
vloeiend en vlot lezen. De leerling krijgt de behandelde bladzijde mee naar huis, om verder te
oefenen.
Vrij lezen
Voor alle leerlingen wordt tijd ingeroosterd om vrij te lezen, al dan niet met behulp van kopieerbladen
met verwerkingsopdrachten. Leerlingen worden aangemoedigd om met elkaar in gesprek te gaan over
wat ze hebben gelezen.
Naast het aanleren van een goede technische leesvaardigheid, is er veel aandacht voor het bevorderen
van het leesplezier. In alle groepen is een gevarieerd aanbod aan leesmateriaal aanwezig. Iedere groep
heeft een aantrekkelijke leeshoek waarin o.a. leesboeken, informatieve boeken (al dan niet passend bij
het thema), stripboeken en tijdschriften aanwezig zijn.
Boekpromotie
Alle leerlingen worden betrokken bij het promoten van leesboeken. De leerlingen presenteren een boek
en lezen een zelf gekozen stukje tekst voor. Indien ze verwerkingsactiviteiten bij het boek hebben
gemaakt, kunnen ze dit met de groep delen. Ook de groepsleerkracht “modelt” regelmatig het promoten
van een boek.
De Vindplaats
In de schoolbibliotheek, De Vindplaats, zijn leesboeken van de diverse Avi-niveaus aanwezig. De
leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben 2x per week de gelegenheid om naar De Vindplaats te gaan om hun
boek te ruilen. Wekelijks voorafgaand aan een ruilmoment komt de biebjuf een boek promoten. Aan de
start van een dagdeel, bij binnenkomst in de groep, hebben leerlingen de gelegenheid om in hun
bibliotheekboek te lezen.
Voorleesweek
De Cornelis Musiusschool doet mee aan de landelijke voorleesweek. Leerlingen en hun ouders worden
tijdens de voorleesweek extra gestimuleerd om thuis te lezen. Op school is er elke dag een bijzondere
gast die in de groep komt voorlezen. Dit kan zijn een andere leerkracht, een leerling uit een hogere groep
of bijvoorbeeld een opa of oma of de badmeester van het zwembad.
Als afsluiting van de voorleesweek is er de voorleeswedstrijd voor de bovenbouwleerlingen (groep 5 t/m
8). De schoolkampioen, mits afkomstig uit groep 7 of 8, mag meedoen met de voorleeswedstrijd tussen
alle Delftse scholen.
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Kilometer lezen
Kilometerlezen is een tool die in een afgesproken periode in het schooljaar wordt ingezet om leerlingen te
motiveren “leeskilometers” te maken. Door het maken van leeskilometers zal het leesproces meer
geautomatiseerd gaan verlopen en wordt de technische leesvaardigheid van de leerlingen vergroot.
Bij het kilometerlezen krijgen de leerlingen twee spaarkaarten met hokjes (één voor thuis en één voor op
school). Als ze een bladzijde hebben gelezen van een boek op hun eigen leesniveau, mogen ze een hokje
kleuren. Met een volle spaarkaart verdient een leerling een beloning.
Om de hele groep te motiveren actief deel te nemen is er een groepsbeloning als er een bepaalde
hoeveelheid hokjeskaarten zijn ingeleverd. Omdat de leerlingen ook thuis een spaarkaart hebben, worden
ouders ook actief betrokken bij het leren lezen van hun kind.

4.3.9

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

Algemeen
Vanaf groep 4 wordt er gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip XL.
Deze methode biedt teksten aan die aansluiten bij de actualiteit. Dit bevordert de betrokkenheid,
motivatie en het enthousiasme van de leerlingen om met de teksten aan de slag te gaan.
Door het werken met de teksten van Nieuwbegrip vergroten leerlingen niet alleen hun vaardigheid
begrijpend lezen; tevens bieden de teksten hen kansen voor woordenschatuitbreiding, het vergroten van
hun algemene ontwikkeling en het vormen van hun wereldbeeld. Kennis van de wereld en een grote
woordenschat zijn belangrijke voorwaarden om nieuwe leesteksten goed te kunnen begrijpen.
De methode biedt elke week een nieuwe tekst aan over een onderwerp dat op dat moment “in het
nieuws” is. Daarnaast wordt er een tweede tekst aangeboden, die gerelateerd is aan het actuele
onderwerp maar een andere tekstsoort behandelt.
34

Cornelis Musiusschool – Taalbeleidsplan 2017-2018
De tekstsoorten die behandeld worden zijn:
 instructieteksten
 verhalende teksten
 informatieve teksten
 betogende teksten
Iedere week is er aansluitend bij de leestekst een woordenschatles. De tweede tekst en de
woordenschatles kunnen door de leerlingen op de computer gemaakt worden.

Leesstrategieën
De methode richt zich op het aanleren van verschillende leesstrategieën. Deze strategieën blijken effectief
bij het begrijpen van teksten.
Iedere week staat er een andere strategie centraal. De leerkracht geeft directie instructie op de strategie
middels “modeling” (een leerkrachtvaardigheid, waarbij de leerkracht aan de leerlingen voordoet hoe
bepaalde strategieën toe te passen). Ook wordt leerlingen aangeleerd om teksten schematisch weer te
geven middels zogenoemde “sleutelschema’s”. Voorbeelden van sleutelschema’s zijn een venndiagram
(overeenkomsten en verschillen), een stroomschema (aantonen van een cyclus) of een wie-wat-waarschema.

De volgende strategieën worden aangeleerd:
- Voorspellen:
Deze strategie wordt voor, tijdens en na het lezen van de tekst uitgevoerd. De kinderen oriënteren
zich op het onderwerp en proberen op basis van titels, kopjes en afbeeldingen te voorspellen waar
de tekst over gaat. Ze vormen zich een beeld van de tekst en gaan na wat ze al van dit onderwerp
weten. Na het lezen van de tekst wordt gecontroleerd of de voorspellingen klopten.
- Ophelderen van onduidelijkheden:
De kinderen komen tijdens het lezen woorden tegen die ze niet kennen, zinnen of alinea’s die zij
niet begrijpen. Deze strategie geeft de kinderen handvatten om tot begrip van de tekst te komen.
- Samenvatten:
De kinderen leren hoe ze een alinea, een stukje van de tekst of een hele tekst moeten
samenvatten. Ze stellen zichzelf vragen en halen de belangrijkste informatie uit de teksten. Hierbij
wordt regelmatig gebruik gemaakt van een sleutelschema.
- Vragen stellen:
Tijdens het lezen leren de kinderen zichzelf vragen te stellen, vragen om na te gaan of zij de tekst
nog begrijpen of wat zij van dit onderwerp weten of welke vragen de gegeven informatie oproept.
- Relaties en verwijswoorden:
Om tot een goed tekstbegrip te komen is het belangrijk dat de kinderen inzicht hebben in de
structuur van de tekst en de relaties tussen woorden, zinnen en alinea’s. Er worden verbanden
gelegd.
- Visualiseren:
Om een goed overzicht van de inhoud van de tekst te krijgen, is het van belang dat de kinderen
een goed beeld vormen van de tekst. Een manier om dit te doen is middels een sleutelschema.
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Een lessencyclus (blok) bestaat uit 6 weken. Iedere week staat één van de strategieën centraal. Tijdens
de zesde les worden alle strategieën nog eens behandeld. Er wordt gebruik gemaakt van een stappenplan
lezen, waar deze strategieën in terugkomen.

De leesteksten
Nieuwsbegrip biedt teksten aan van niveau AA t/m D niveau:
AA:
A:
B:
C:
D:

groep 4
groep 5 en 6
groep 7 en 8
leerlingen in groep 8 met een sterk tekstbegrip
leerlingen in het voortgezet onderwijs

Om tot een goed leesbegrip te komen is het belangrijk dat leerlingen teksten op het juiste niveau krijgen
aangeboden. Om aan te sluiten bij de verschillende leesniveaus binnen een jaargroep, kan de
groepsleerkracht ervoor kiezen om binnen één jaargroep teksten van verschillende niveaus aan te bieden.
De groepsleerkracht bepaalt het passende tekstniveau van een leerling aan de hand van de behaalde
resultaten op de gestandaardiseerde toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem en observaties in de
groep.
Doordat het onderwerp van de leestekst voor alle leesniveaus hetzelfde is, blijft het mogelijk om een
gedeelte van de les gezamenlijk te behandelen.

Opbouw van de lessen
De lessen van Nieuwsbegrip XL verlopen volgens een vaste opbouw. Deze opbouw past binnen het
directe instructiemodel dat op de Cornelis Musiusschool gehanteerd wordt.
Bij iedere tekst is een Jeugdjournaal aflevering gemaakt. Voordat de tekst behandelt wordt, bekijken de
leerlingen deze aflevering. Op deze manier wordt de voorkennis geactiveerd of raken de kinderen
bekend met het onderwerp. Dit leidt tot een beter begrip van de leestekst.
Nieuwsbegrip XL selecteert moeilijke woorden uit de tekst ter uitbreiding van de woordenschat. De
leerkracht legt de woorden die noodzakelijk zijn om de tekst goed te begrijpen vooraf of na het kijken van
de Jeugdjournaal aflevering aan de leerlingen uit volgens de Viertakt van Verhallen.
De overige woorden worden tijdens het behandelen van de tekst volgens de woordleerstrategieën
uitgelegd.
Gedurende de lessen begrijpend lezen worden de leerlingen aangemoedigd om moeilijke woorden of
belangrijke delen van de tekst te markeren. Door hier een gewoonte van te maken worden leerlingen
actieve begrijpend lezers.
In groep 4 begint de les met een activiteit op het gebied van technisch lezen. Er wordt geoefend met het
decoderen van moeilijke woorden uit de leestekst. Het decoderen vormt dan later in de les geen
belemmering meer, waardoor de focus kan verschuiven naar leesbegrip.
In groep 5 t/m 8 wordt indien mogelijk met zwakke lezers de tekst voorafgaand aan de les al
doorgelezen, zodat ook zij zich tijdens de les meer kunnen focussen op tekstbegrip.
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De basisles
 Klassikaal: Speciale Jeugdjournaal aflevering bekijken
Voor het bekijken van de aflevering wordt het onderwerp benoemd. De leerlingen wordt gevraagd of zij
een idee hebben waarover de tekst en de aflevering zouden kunnen gaan. Na het kijken wordt de
aflevering besproken en worden er vragen gesteld. Hiervoor biedt Nieuwsbegrip XL kijk- en luistervragen.
Deze kunnen ook voorafgaand aan het kijken naar de aflevering aangeboden worden. Op deze manier
leren de kinderen gericht te kijken en te luisteren.
 Klassikaal: Voorspellen
De tekst wordt op het digibord getoond en de titel, de kopjes en de afbeeldingen worden bekeken. Er
wordt voorspeld wat er in elke alinea zou kunnen staan. De voorkennis die middels de Jeugdjournaal
aflevering is geactiveerd, kan hierbij worden ingezet.
 Klassikaal: Taakinstructie
Het lesdoel en de strategie worden besproken. De groepsleerkracht geeft een korte algemene instructie
over de strategie middels modelen.
 In groepjes: Instructie
De instructieonafhankelijke leerlingen (leerlingen met een hoog begrijpend leesniveau) gaan in twee- of
drietallen zelfstandig de tekst behandelen. Zij zullen in hun groepje hardop denkend lezen (modelen). De
leerlingen hebben de rol van de leerkracht overgenomen in hun groepje, dit wordt bij Nieuwsbegrip
rolwisselend lezen genoemd.
De instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen werken gezamenlijk met de groepsleerkracht.
De groepsleerkracht behandelt een gedeelte van de tekst met de leerlingen. De groepsleerkracht leert het
het toepassen van de strategie aan middels modelen. De leerkracht neemt de rol van “expert” aan en laat
door hardop te denken zien hoe de strategieën toegepast kunnen worden.
 In groepjes: verlengde instructie
Ook de instructiegevoelige leerlingen gaan nu over tot rolwisselend lezen in kleine groepjes.
De instructieafhankelijke leerlingen blijven verder werken met de groepsleerkracht. De groepsleerkracht
zal blijven modelen waar nodig, maar moedigt ook de instructieafhankelijke leerlingen aan de rol van
“expert” over te nemen. Met deze groep leerlingen is er extra aandacht voor het stappenplan lezen.
 Zelfstandige verwerking
Na het lezen van de tekst maken de leerlingen de vragen over de tekst. De instructieafhankelijke en
instructiegevoelige leerlingen maken de vragen zelfstandig. De groepsleerkracht start gezamenlijk met de
instructieafhankelijke leerlingen. Na een aantal opdrachten werken ook zij zelfstandig verder.
De groepsleerkracht loopt rondes en geeft waar nodig direct feedback op het gemaakte werk.
 Afsluiting
Het lesdoel wordt nogmaals centraal gesteld. Er wordt gereflecteerd op het toepassen van de strategieën
en het maken van de vragen bij de tekst.

De lesopbouw zoals hierboven beschreven kan worden opgesplitst in twee delen. Het eerste deel heeft
dan betrekking op het behandelen van de tekst, het tweede deel op de verwerking.
In de basisles worden sturingsstrategieën toegepast. De sturingsstrategieën geven houvast bij het
begrijpend leesproces van een tekst: leesdoel bepalen, oriëntatie op de tekst, actualiseren (voor)kennis
en woordenschat, actief lezen door toepassen leesstrategieën, controle van begrip, toepassen van
herstelstrategieën en controleren leesdoel.
Herstelstrategieën worden ingezet bij het lezen van moeilijke stukjes van de tekst of tijdens de verlengde
instructie. Voorbeelden van herstelstrategieën zijn langzamer lezen, aandachtiger lezen, hardop lezen,
een stukje opnieuw lezen, een stukje verder lezen, naar de illustratie kijken, hulp vragen.
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Nieuwsbegrip XL woordenschat oefenen

Zoals beschreven selecteert Nieuwsbegrip XL moeilijke woorden in iedere tekst. In het online
oefenprogramma van Nieuwbegrip XL worden deze woorden nog eens uitgelegd en maken leerlingen
opdrachten om de betekenis van de woorden in te oefenen.
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 hebben een persoonlijke inlogcode voor de website van Nieuwsbegrip XL.
Vanaf groep 5 wordt van leerlingen verwacht dat ze wekelijks deze opdrachten als huiswerk maken.
Nieuwsbegrip XL andere tekstsoort
Naast de basisles wordt er een tweede tekst behandeld. Deze tekst sluit aan op hetzelfde onderwerp,
maar is een ander soort. Voorbeelden zijn recepten, verhalen, gedichten, e-mail, reclametekst etc. Deze
tekst wordt volgens dezelfde manier behandeld als de basisles, maar dan korter. Ook kan ervoor gekozen
worden om deze tekst digitaal te maken. Dan wordt er een korte modelinstructie in de groep gegeven en
vervolgens de opdrachten als huiswerk opgegeven. Als er thuis geen beschikking is tot internet kan het
op school na schooltijd gemaakt worden.

Toetsen

De methode Nieuwsbegrip XL heeft een toetskalender waarin verschillende toetsen afgenomen kunnen
worden. Wij nemen er minimaal 5 per jaar af. Twee maal een strategietoets, dit zijn toetsen om te
onderzoeken of de kinderen de verschillende leesstrategieën kunnen toepassen. Drie maal per jaar
nemen wij de toets ‘Informatieve en andere teksten’ af om te onderzoeken of de kinderen de volgende
aspecten beheersen: globaal tekstbegrip, gedetailleerd tekstbegrip, informatieselectie, schema’s en
tabellen interpreteren, informatie en meningen vergelijken, informatie en meningen ordenen.
De gegevens uit deze toetsen, de CITO-toetsen en de observaties van de leerkrachten worden gebruikt
bij het opstellen van het groepsplan. In het groepsplan wordt er in principe gewerkt met 3
niveaugroepen.

Begrijpend lezen als integraal onderdeel van het onderwijsaanbod

Er is dagelijks aandacht voor begrijpend lezen. Dit komt o.a. terug in begrijpend luisteren, waarbij de
leerkracht of leerling iets vertelt of voorleest, waarbij dezelfde strategieën als bij begrijpend lezen
toegepast worden, zoals voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden en samenvatten.
Begrijpend lezen komt vooral terug in allerlei teksten bij het thematisch werken met IPC. De
functionaliteit van teksten en het achterhalen van informatie uit teksten krijgt dan een betekenisvolle rol
bij de kinderen. Hiermee komen we tegemoet aan voorwaarden of aspecten om een goede begrijpend
lezer te worden: de kennis van de wereld wordt door teksten vergroot. En kennis zorgt weer voor het
vergoten van de leesbegrip.
Ook bij teksten naast de lessen van begrijpend lezen blijft de leerkracht de strategieën benoemen.

4.3.10

Spelling

Spelling in Beeld
Op de Cornelis Musiusschool wordt in groep 4 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode Spelling in Beeld.
De opbouw en werkwijze van Spelling in Beeld sluit aan bij Taal in beeld.
Om goede spellers te worden, moeten leerlingen verschillende spellingsmoeilijkheden
(spellingcategorieën) beheersen. Voor het aanleren van de verschillende categorieën maakt de methode
Spelling in Beeld onderscheid tussen:




Klankwoorden
Regelwoorden
Onthoudwoorden
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Bij het aanleren en inoefenen van de verschillende spellingcategorieën maakt de methode gebruik van
ankerkaarten en uitlegkaarten. Bij iedere spellingcategorie hoort een ankerkaart, die in de klas
opgehangen wordt. Tijdens de spellinglessen maken de leerlingen gebruik van een opzoekboekje met
uitlegkaarten; per spellingcategorie één uitlegkaart. Per jaargroep is er voor iedere leerling een
opzoekboekje, waarin de uitlegkaarten die dat jaar behandeld worden verzameld zijn. Op iedere
uitlegkaart staat aangegeven of het om klankwoorden, regelwoorden of onthoudwoorden gaat.

Voorbeelden van uitlegkaarten:

Per jaargroep zijn er binnen de methode negen blokken van vier weken. Gedurende een blok worden er
vier nieuwe spellingcategorieën aangeboden en reeds aangeboden categorieën herhaald.
Na de derde week van ieder blok worden er 4 categorieën getoetst.
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De vierde week is een herhalingsweek. Leerlingen die de aangeboden categorieën nog niet beheersen,
krijgen gedurende de herhalingsweek extra instructie en inoefening. Leerlingen die de categorieën wel
beheersen gaan aan de slag met de Taalmakers (zie differentiatie)

Werkwoordspelling
Vanaf groep 6 is er binnen de methode Spelling in Beeld specifieke aandacht voor werkwoordspelling. Per
blok zijn er aantal lessen waarbij werkwoordspelling centraal staat. Daarnaast bevat elke woordspellingles
een opdracht die betrekking heeft op het inoefenen van de werkwoordspelling. De leerlijn
werkwoordspelling bouwt uit van het herkennen van werkwoorden, naar het schrijven van de
persoonsvorm tegenwoordige tijd in groep 6 tot het kunnen schrijven van alle verschillende
werkwoordsvormen in groep 8.

Opbouw van de lessen
De methode Spelling in Beeld hanteert een vaste lesopbouw, die aansluit bij het IGDI-instructiemodel dat
op de Cornelis Musiusschool wordt gebruikt. Ook bij de spellinglessen wordt ingezet op gedifferentieerd
onderwijs, waarbij er afstemming van het onderwijsaanbod plaatsvindt voor zowel de instructieafhankelijke, de instructie-gevoelige als de instructie-onafhankelijke leerlingen.
De lesopbouw is als volgt:


Fase 1



Fase 2



Fase 3



Fase 4

De aan te leren categorie wordt klassikaal besproken. Middels een kleine oefening wordt de
voorkennis van de leerlingen m.b.t. het lesdoel geactiveerd. In de methode heet deze fase op
verkenning. In deze fase van de les worden regelmatig coöperatieve werkvormen ingezet, om
de betrokkenheid van alle leerlingen te verhogen.
De instructieonafhankelijke leerlingen krijgen een korte werkinstructie en gaan vervolgens
individueel of in kleine groepjes met de lesstof aan de slag. De instructiegevoelige en
instructieafhankelijke leerlingen krijgen in deze fase instructie op de aan te leren spelling
categorie. Hierbij worden instructiefilmpjes behorende tot de methode ingezet. De filmpjes
geven een heldere uitleg, die zowel visueel als auditief ondersteund wordt. Dit helpt bij de
ontwikkeling van een goed woordbeeld.
De instructiegevoelige leerlingen gaan nu ook individueel of in kleine groepjes aan de slag met het
inoefenen en verwerken van de leerstof. De instructieafhankelijke leerlingen krijgen verlengde
instructie, waarbij de focus ligt op het analyseren van de spellingsmoeilijkheid in de aan te leren
categorie. Na de verlengde instructie werken ook deze leerlingen zelfstandig verder aan de
verwerkingsopdrachten.
Een klassikale terugblik op de les. De leerlingen reflecteren op het te behalen lesdoel. Middels een
oefening wordt gecontroleerd of het lesdoel behaald is. Dit wordt met de leerlingen besproken.
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Differentiatie
Naast afstemming in de instructie (zie opbouw van de lessen) vindt er ook afstemming plaats tijdens de
verwerkingsfase van de les.
In het werkboek van Spelling in Beeld zijn er opdrachten van verschillend niveau. Alle leerlingen maken
de opdrachten met 1 stip. De opdrachten met 2 stippen bieden uitdaging voor de instructiegevoelige en
instructieonafhankelijke leerlingen.
Voor de instructieonafhankelijke en taalsterke leerlingen zijn er tevens Taalmakers beschikbaar.
Taalmakers zijn extra werkboekjes die uitdagende, creatieve taal- en spellingopdrachten bevatten
(opdrachten met 3 stippen).
Voor instructiegevoelige leerlingen en instructieafhankelijke leerlingen is er extra oefenmateriaal
beschikbaar in de vorm van werkbladen uit de online database behorende tot de methode. Met deze
werkbladen krijgen leerlingen extra oefeningen op de categorieën die binnen het blok worden
aangeboden of op categorieën buiten het blok waar zij nog extra oefening voor nodig hebben.
Spellingspeurder
Spellingspeurder is een softwareprogramma dat aansluit bij de methode Spelling in Beeld. Met
Spellingspeurder werken leerlingen op een speelse manier aan hun spelvaardigheid. Het online
programma bevat instructie en oefenstof voor alle spellingcategorieën uit Spelling in Beeld. Leerlingen
kunnen zelfstandig met Spellingspeurder aan de slag. Het programma biedt uitleg, oefeningen en toetsen
aansluitend bij het niveau van de leerling. In groep 4 t/m 8 werken alle leerlingen minimaal 1x per week
met Spellingspeurder.
Toetsen
De methode Spelling in Beeld biedt per blok een controledictee. De gegevens hiervan worden
geanalyseerd op categoriefouten, waardoor er in de herhalingsweek aan specifieke (groepjes) leerlingen
extra instructie gegeven kan worden op de niet beheerste onderdelen. Tevens krijgen de leerlingen extra
kopieerbladen om de niet beheerste onderdelen extra in te oefenen.
De Cito-toetsen Spelling worden gebruikt om de vaardigheidsgroei op het gebied van spelling in kaart te
brengen. Er wordt van iedere leerling een foutenanalyse gemaakt om een zuivere score te krijgen en
nieuwe doelen te stellen voor de komende periode. De verschillende gegevens worden gebruikt om 2x
per jaar een nieuw groepsplan spelling op te stellen. Na een blok van 4 weken wordt het groepsplan
bijgewerkt en worden waar nodig nieuwe doelen gesteld en aanpassingen gemaakt in het
onderwijsaanbod.
Visuele en auditieve 5-woordendictees
Voorafgaand aan de spellinglessen worden de leerlingen structureel blootgesteld aan korte 5woordendictees om verschillende spelling categorieën die eerder geoefend zijn, te herhalen of extra in te
oefenen. Door middel van deze werkwijze worden leerlingen getraind om ook wanneer de verschillende
spelling categorieën door elkaar heen voorkomen, de woorden correct te schrijven.
Er wordt gebruik gemaakt van visuele en auditieve dictees, zodat het woordbeeld (wat zie je) en het
klankbeeld (wat hoor je) goed aan elkaar gekoppeld worden. Tevens wordt er structureel aandacht
besteed aan het herkennen van de woordgroep (klankwoord, regelwoord, onthoudwoord) en het op de
juiste manier toepassen van het bijbehorende stappenplan om het woord correct te schrijven.
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Aanpak 5-woordendictees auditief en visueel:
1. De leerling ziet en hoort het woord, de leerling zegt/leest het woord
2. De leerling bedenkt om welke woordgroep het gaat/wat de spellingsmoeilijkheid is
3. De leerling benoemt de woordgroep/spellingsmoeilijkheid
4. Het voorbeeldwoord verdwijnt, de leerling schrijft het woord uit het hoofd
5. Het voorbeeldwoord komt terug, de leerling controleert of hij het goed geschreven heeft
6. Het woord wordt nogmaals uitgesproken, zodat woord- en klankbeeld weer aan elkaar
gekoppeld worden
Aanpak 5-woordendictees auditief
1. De leerling hoort een woord, de leerling zegt het woord na
2. De leerling bedenkt om welke woordgroep het gaat/ wat de spellingsmoeilijkheid is
3. De leerling schrijft het woord op
4. De juiste schrijfwijze wordt gepresenteerd en aan de hand van de
woordgroep/spellingsmoeilijkheid besproken.
5. De leerling controleert of hij het woord goed geschreven heeft
6. Het woord wordt nogmaals uitgesproken, zodat woord- en klankbeeld aan elkaar gekoppeld
worden
BLOON
BLOON is een methodiek die leerlingen helpt het woordbeeld te memoriseren en hierdoor de juiste
spelling van woorden te onthouden.
BLOON staat voor:
Bekijken
Lezen
Omdraaien
Opschrijven
Nakijken
BLOON is aan aanpak die leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren en wordt doorgaans ingezet als
huiswerk om de spellingwoorden die in de methode aan bod komen extra in te oefenen. Afhankelijk van
het spellingsniveau in een jaargroep wordt BLOON voor alle leerlingen of een gedeelte van de groep
ingezet.
BLOON is er in digitale vorm (https://spelling.bloon-methode.nl/), maar kan ook op papier gedaan
worden. De groepsleerkracht geeft de leerling wekelijks een woordenlijst van woorden die geoefend
moeten worden of zet de woordenlijst in het digitale oefenprogramma. De leerlingen schrijven dan wel
typen de woorden. Hoe vaker per week de leerling met BLOON oefent, hoe effectiever de aanpak is.
Taal in Blokjes
Taal in Blokjes is een methode voor leerlingen die moeite hebben met het leren spellen. Op de Cornelis
Musiusschool worden met name in de groepen 4 en 5 onderdelen van deze methode gebruikt. Taal in
Blokjes gaat uit van de klanken waaruit woorden zijn opgebouwd. De verschillende soorten klanken
hebben een eigen kleur. D.m.v. het bouwen van woorden met de klankkaartjes, worden leerlingen zich
bewuster van de spelling van de woorden en de klanken in de woorden.
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Spelling als integraal onderdeel van het onderwijsaanbod
Op de Cornelis Musiusschool worden leerlingen opgeleid tot “bewuste spellers”. Dit betekent dat
leerlingen niet alleen tijdens de spellinglessen, maar ook bij het maken van ander schriftelijke werk
worden aangemoedigd de spellingregels toe te passen. Tijdens thematisch werken of het werken aan
schrijfopdrachten krijgen de leerlingen de kans om hun werk te reviseren. Dit houdt in dat de leerling zelf,
een klasgenoot of de groepsleerkracht het schriftelijk werk controleert op spelfouten. Op deze manier
worden leerlingen bewust gemaakt dat het vak spelling bedoelt is om het schriftelijk werk dat je
produceert goed te verzorgen.

4.3.11

Schrijven

Taal in Beeld
In groep 4 t/m 8 wordt voor het ontwikkelen van de schrijfvaardigheid de leerlijn schrijven van de
methode Taal in Beeld gebruikt. De lessen schrijven in Taal in Beeld richten zich op het schrijfproces (de
schrijfroute), de schrijfvaardigheden, correspondentie, vastlegging van gegevens en het schrijven van
openbare documenten.
Over de jaargroepen heen is de leerstof concentrisch opgebouwd; dezelfde onderwerpen komen vaker
terug in een opklimmende moeilijkheidsgraad.
Het aanbod richt zich op het kunnen schrijven van verschillende tekstsoorten, waarbij een onderverdeling
gemaakt wordt tussen fictie en non-fictie teksten.
Bij het schrijven van teksten wordt uitgegaan van de schrijfroute. Leerlingen leren dat het schrijfproces
bestaat uit de volgende vijf fasen:
1. Opdrachtfase: de opdracht goed doornemen
2. Oriëntatiefase: oriëntatie op de opdracht: onderwerp, tekstsoort, doel en publiek. Gedachten worden
geordend, zowel schriftelijk als mondeling.
3. Schrijffase: schrijven van de eerste versie op basis van de voorbereidingen uit fase 1 en 2.
4. Revisiefase: herlezen en / of herschrijven van de tekst na feedback van leerkracht en/of andere
leerling en reflectie op het eigen werk.
5. Publicatiefase: ervoor zorgen dat de tekst gelezen of gehoord wordt.
De lessen schrijven worden gegeven volgens het IGDI-model. Er zijn 24 lessen per jaar waarbij er telkens
een schrijfdoel aangeboden wordt waarbij ruimte is voor integratie van strategieën, kennis en
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vaardigheden. Om de leerlingen de gelegenheid te geven de verschillende fasen van het schrijfproces
goed te doorlopen, wordt de lestijd om tot één schrijfproduct te komen in de praktijk vaak uitgebreid.
De strategieën en kennis worden 4 keer per jaar getoetst. De vaardigheden worden 8 keer per jaar
getoetst middels een schrijfopdracht.
Werkstukken
Vanaf groep 5 maken de leerlingen werkstukken, waarbij informatie over een zelf gekozen onderwerp
wordt uitgewerkt in geschreven teksten.
Daarnaast maken de leerlingen regelmatig verslagen van activiteiten die zij met de groep ondernomen
hebben.

4.3.12

Taalbeschouwing

Taal in Beeld
In groep 4 t/m 8 wordt voor taalbeschouwing de leerlijn van de methode Taal in Beeld gebruikt. In de
lessen taalbeschouwing richt Taal in Beeld zich op woordbouw, zinsbouw en taalgebruik.
De leerlijn taalbeschouwing is concentrisch van opbouw; in iedere jaargroep komen dezelfde
leerinhouden steeds uitgebreider en op een hoger niveau aan bod. In alle jaargroepen is de leerstof per
blok gericht op dezelfde leerstofinhouden:

Blok 1; Herhaling - lesstof van het geleerde in het voorgaande leerjaar.
Blok 2; Woordsoorten - hierbij worden de traditionele grammatica; zelfstandig naamwoord, lidwoord,
bijvoeglijk naamwoord, voornaamwoord, bijwoord, voorzetsel, telwoord, voegwoord en werkwoord
behandeld.
Blok 3; Morfologie - dit onderdeel leert leerlingen hoe woorden uit meer woorden kunnen zijn
samengesteld, welke voor- en achtervoegsels achter woorden kunnen komen, hoe het meervoud wordt
gevormd en welke vormen het werkwoord kent.
Blok 4; Leestekens - bij dit onderdeel gaat het om het op de goede plaats zetten van de leestekens: . , : !
? “..”
Blok 5; Stijl en betekenis - de volgende onderdelen komen daarbij aan bod; logogrammen,
pictogrammen, homoniemen, het verschil tussen standaardtaal en dialect, moedertaal, tweede taal,
meertaligheid, vakjargon, en het verschil tussen spreektaal en schrijftaal.
Blok 6; Zinsdelen - het gaat hierbij om de traditionelen zinsdelen; onderwerp, gezegde, lijdend voorwerp,
meewerkend voorwerp en bijwoordelijke bepaling.
Blok 7; Zinnen - bij dit onderdeel leren de leerlingen het verschil tussen gebiedende, vragende en
mededelende zinnen. Ze leren zinnen langer en korter maken, welke zinnen in de tegenwoordige en in de
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verleden tijd staan, wat samengestelde zinnen zijn en wat het verschil is tussen de lijdende en
bedrijvende vorm.
Blok 8; terugblik herhaling - lesstof van het huidige leerjaar wordt herhaald.
In ieder blok zijn er 3 lessen taalbeschouwing. Er zijn 8 blokken, dus 24 lessen taalbeschouwing per
jaargroep. De lessen taalbeschouwing worden gegeven volgens het IGDI-instructiemodel.

4.3.13

Woordenschat

In groep 4 t/m 8 wordt er structureel aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat aan de
hand van de methoden Taal in beeld, Nieuwsbegrip en het computerprogramma Woordenschat in
beeld. Daarnaast worden woorden geselecteerd die passen bij de thema’s die in de groep aan de orde
komen. De website DigiWAK ondersteunt leerkrachten bij het selecteren van woorden.
Taal in Beeld en Woordenschat in Beeld.
Tijdens de woordenschatlessen van Taal in Beeld wordt naast het aanleren van nieuwe woorden,
aandacht besteed aan strategieën, zodat leerlingen tools in handen krijgen om hun woordenschat verder
uit te breiden.
Taal in beeld maakt onderscheid tussen woordleervaardigheden en woordonthoudvaardigheden.
De woordleervaardigheden zijn:
 woordbetekenis afleiden uit afbeeldingen,
 woordbetekenis afleiden uit de tekst (of context),
 woordbetekenis afleiden door woordanalyse,
 woordbetekenis opzoeken,
 woordbetekenis navragen.
De woordonthoudvaardigheden zijn:
 woordbetekenis onthouden in tekst en beeld,
 woordbetekenis onthouden door woorden associatief of relationeel te groeperen in een
woordennetwerk (schematische denkmodellen zoals woordenkast, woordparaplu, woordweb,
woordpaar, woordtrap),
 woordenbetekenis onthouden door de betekenis uit te beelden, uit te leggen en uit te breiden.
De methode biedt per blok van 4 weken 30 nieuwe woorden of spreekwoorden en gezegdes aan. Ieder
blok start met het aanbieden van nieuwe woorden passend bij het thema. Iedere week staan er nieuwe
woorden centraal.
Op de Cornelis Musiusschool worden de woorden van de methode middels de Viertakt van Verhallen
aangeboden.
In de fase van semantisering, worden de woorden samen met de kinderen in een schematisch
denkmodel geplaatst. De didactiek van uitbeelden, uitleggen, uitbreiden en/ of uitproberen wordt
toegepast. Het woordennetwerk krijgt een centrale plek in de klas.
Het consolideren gebeurt middels het werkboekje dat hoort bij de woordenschatles en middels het
computerprogramma Woordenschat in beeld. Ook worden de tips van de PO kwaliteitskaart
woordenschat gebruikt, waarin spelletjes en oefeningen beschreven staan, om de woorden te
verankeren.
Het controleren gebeurt middels een toets aan het einde van ieder blok. Er wordt getoetst of de
woorden passief of actief beheerst worden.
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Middels het computerprogramma Woordenschat in beeld, krijgen leerlingen de gelegenheid om op niveau
verder te werken aan woordenschatuitbreiding. Als een leerling de doelwoorden die bij het blok
aangeboden worden beheerst, worden er automatisch nieuwe woorden aangeboden. Het programma test
vooraf welke woorden wel of nog niet bij de leerling bekend zijn. Op deze manier kan de uitbreiding van
de woordenschat voor een leerling oplopen tot 80 woorden per blok.
Nieuwsbegrip XL
Tijdens de begrijpend leeslessen wordt gebruik gemaakt van de methode Nieuwsbegrip XL. Voor een
goed tekstbegrip is het belangrijk dat de leerlingen de woorden in de tekst goed kunnen begrijpen. De
methode Nieuwsbegrip XL heeft per tekst 10 woorden geselecteerd voor woordenschatuitbreiding. De
leerkracht bekijkt deze woorden kritisch en kiest welke woorden uitgebreid worden aangeboden volgens
de Viertakt van Verhallen en bij welke woorden volstaan kan worden met een korte uitleg.
Vanaf groep 6 worden deze woorden ook thuis via de site van Nieuwsbegrip XL verder ingeoefend.
DigiWAK
In groep 4 t/m 8 biedt het thematisch werken kansen voor de verdere woordenschatuitbreiding van de
leerlingen. Voor het selecteren van woorden die goed binnen het thema passen, gebruiken de
leerkrachten de site DigiWAK (https://www.digiwak.nl/) als bron. DigiWAK is een digitale versie van de
WAK lijst (Woordenschat Amsterdamse Kinderen). Deze lijst bevat 10.000 frequent gebruikte woorden,
bedoeld voor woordenschatuitbreiding van leerlingen in groep 3 t/m 8. De woorden zijn per leerjaar en
per thema opgeslagen op de site.

4.4 Meertaligheid en NT2
Op de Cornelis Musiusschool heeft ruim 40% van de leerlingen een andere taal dan het Nederlands als
primaire thuistaal. Op grond van de resultaten op de M1 Cito TVK kan tevens gesteld worden dat het
taalniveau van een gedeelte van de leerlingen die wel Nederlands als primaire thuistaal heeft ook onder
het landelijk gemiddelde ligt. Dit betekent dat veel leerlingen op 4-jarige leeftijd instromen met een
achterstand in de ontwikkeling van de Nederlandse taal t.o.v. leeftijdgenootjes.
Tevens komt het geregeld voor dat er in hogere groepen leerlingen instromen die nog geen tot beperkte
blootstellingen hebben gehad aan het Nederlands.
Het taalaanbod op de Cornelis Musiusschool is erop gericht om leerlingen die met een taalachterstand
instromen voldoende kansen te bieden om de achterstand zo snel mogelijk te verkleinen. Op deze manier
wordt voorkomen dat leerlingen door een taalbarrière belemmerd worden om zich in lijn met hun
mogelijkheden te ontwikkelen.
In de hoofdstukken 3.5 en 4.1 staat beschreven hoe de school middels o.a. de inzet van specifieke
methodieken zoals Logo3000 en het tutoringprogramma van Piramide en d.m.v. de samenwerking met
DOK en vrijwilligers extra inzet op de taalontwikkeling van anderstalige en taalzwakke leerlingen in de
onderbouw.

Horen, zien en schrijven
Horen, zien en schrijven (HZS) is een NT2-startprogramma bedoeld voor leerlingen vanaf 6 jaar die nog
niet of nauwelijks Nederlands spreken of begrijpen. De kern van het programma wordt gevormd door 32
werkboekjes over aansprekende thema’s zoals school, vrienden, familie, dieren en vakantie. Bij ieder
werkboekje hoort een cd. Door nieuwe taal meermaals terug te luisteren en het aanbod actief te
verwerken, leren nieuwkomers gaandeweg de taal.
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Op de Cornelis Musiusschool wordt Horen, zien en schrijven ingezet voor anderstalige leerlingen die in
groep 4 t/m 8 nieuw op school komen. Met dit programma leren de leerlingen de basisbeginselen van de
Nederlandse taal. In de praktijk werken niet alle leerlingen het volledige programma door. Afhankelijk van
het tempo waarmee de leerling zich het Nederlands eigen maakt en grip krijgt op de lesstof die in de
groep wordt aangeboden, wordt het startprogramma losgelaten.

Logopedie
Leerlingen bij wie er sprake is van een taalachterstand, hebben vaak baat bij logopedische behandeling
voor het vergroten van hun woordenschat, taalbegrip en het verbeteren van hun woordgebruik en
zinsbouw. Voor meer informatie over de logopedie zie ook hoofdstuk 4.9.

De TAK-toets

De Taaltoets Alle Kinderen (TAK) is bedoeld voor allochtone en autochtone leerlingen van 4 t/m 9 jaar die
met een taalachterstand de school binnenkomen. Met de TAK-toets kan de mondelinge taalvaardigheid
van een leerling per deelgebied vastgesteld en gevolgd worden. De resultaten kunnen vergeleken worden
met de eigen normgroep (eerste- of tweede taalverwervers) en leveren zo specifieke informatie op over
de sterke en zwakke punten in de taalverwerving van de leerling.
Op de Cornelis Musiusschool wordt de TAK-toets ingezet voor leerlingen die belemmeringen ondervinden
bij het verwerven van de Nederlandse taal of voor leerlingen bij wie onduidelijkheid bestaat over het
Nederlandse taalniveau. De resultaten van de toets worden gebruikt om een passend plan van aanpak
voor de leerling te maken.

4.5 Taalrijke omgeving, samenhang met andere vakgebieden
Taal is overal! Taal maakt onderdeel uit van alle vakgebieden. Een goede beheersing van de taal is dan
ook een belangrijke randvoorwaarde om aansluiting te vinden bij het onderwijs. Op de Cornelis
Musiusschool wordt veel gedaan om taal een integraal onderdeel te laten zijn van het onderwijsleerproces
en om een taalrijke omgeving te creëren.


Aandacht voor woordenschatontwikkeling en taalleesbegrip



Thematisch werken

Bij alle vakgebieden wordt structureel en incidenteel aandacht besteed aan de verdere
uitbreiding van de woordenschat en het taalleesbegrip van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het
rekenonderwijs wordt leerlingen actief “rekentaal” aangeleerd. Het gaat hierbij om de betekenis
van rekenbegrippen die noodzakelijk zijn om rekenopgaven op te kunnen lossen. Tevens wordt
tijdens de rekenles regelmatig gewerkt met contextopgaven ofwel verhaaltjessommen. Hierbij
wordt een beroep gedaan op het taalleesbegrip van de leerlingen.
Ook het thematisch werken biedt kansen voor woordenschatuitbreiding.
Op de Cornelis Musiusschool is bewust gekozen voor thematisch werken. In de groepen 1/2
vormt het thema de rode draad voor het onderwijsaanbod en dus ook het taalaanbod. Vanaf
groep 3 is er een duidelijke tweedeling tussen het ochtend- en het middagprogramma. ’s
Morgens staan de basisvakken taal, rekenen en lezen centraal en het grootste gedeelte van de
middag wordt er thematisch gewerkt aan de hand van thema’s van het International Primary
Curriculum (IPC). Gedurende het middagprogramma worden leerlingen uitgedaagd om de
aangeleerde basiskennis, vaardigheden en strategieën toe te passen tijdens de betekenisvolle
thema-activiteiten. M.b.t. taal wordt tijdens het thematisch werken bijvoorbeeld een beroep
gedaan op het leesbegrip, de spel- en schrijfvaardigheid, mondelinge taalvaardigheid en de
woordenschat van de leerlingen.
Leerlingen krijgen de gelegenheid om de vaardigheden in betekenisvolle situaties te oefenen en
verder uit te breiden. De groepsleerkrachten leggen daarbij steeds de link met het
47

Cornelis Musiusschool – Taalbeleidsplan 2017-2018
ochtendprogramma door bijvoorbeeld leerlingen aan te moedigen de aangeleerde begrijpend
lees strategieën of woordleerstrategieën toe te passen of gebruik te maken van de aangeleerde
“schrijfroute” bij het schrijven van een tekst over het thema.


Inrichting van de klaslokalen

Door de school heen komen dezelfde talige elementen terug in de klaslokalen. Zo zijn van groep
1 t/m 8 dezelfde schematische denkmodellen t.b.v. het woordenschatonderwijs zichtbaar
aanwezig. In groep 1/2 wordt gewerkt met het labelen van voorwerpen met naamkaartjes. In de
groepen 3 t/m 8 zijn er doelenmuren aanwezig, waarop zichtbaar is aan welke lees- en
spellingdoelen gewerkt wordt. Tevens zijn de spellingafspraken zichtbaar. Vanaf groep 3 wordt
er gewerkt met een IPC-themawand, waarop de voortgang van het thema middels eigen werk
van de leerlingen (mindmaps, tekeningen, teksten, fotomateriaal) in beeld wordt gebracht.
Hierbij is de afspraak dat bij ieder thema minimaal 1 talig product van de leerlingen zichtbaar in
de groep/op de gang aanwezig is.
Iedere groep beschikt over een leeshoek met een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod. Naast
boeken van verschillende genres, zijn er ook bijvoorbeeld stripboeken en tijdschriften aanwezig.
In alle groepen zijn tevens informatieve boeken die aansluiten bij het thema aanwezig, bij
voorkeur in een themahoek.

4.6 Bestede tijd aan taalonderwijs per jaargroep per domein
De bestede tijd aan taalonderwijs per jaargroep per domein is nog niet geformaliseerd. Op grond van de
kenmerken van de leerlingenpopulatie wordt in alle groepen extra leertijd aan taal besteed. Tevens wordt
bij alle vakgebieden aandacht besteed aan het talige aspect. In de groepen 1/2 ligt de nadruk op de
mondelinge taalontwikkeling, taalbegrip, de ontluikende geletterdheid en auditieve vaardigheden. In
groep 3 en 4 ligt het zwaartepunt bij (aanvankelijk) technisch lezen en spelling. In groep 5 t/m 8
verschuift de aandacht steeds verder naar begrijpend lezen en taalbeschouwing. In alle groepen is er
extra leertijd voor de structurele uitbreiding van de woordenschat van de leerlingen.

4.7 Overzicht methoden per jaargroep
Methoden
Piramide
Logo3000
Spreekbeeld
VLL 2e maanversie
Estafette
Nieuwsbegrip XL
Taal in Beeld
Spelling in Beeld
IPC








1
x
x
x

2
x
x
x

3
x
x
x

x

Jaargroep
4
5

6

7

8

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

(x)

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Aanvullende (remediërende) materialen:
Flits computerprogramma (technisch lezen groep 3 t/m 8)
DMT Oefenmap Luc Koning (technisch lezen groep 3 t/m 8)
Zuidvallei (begrijpend lezen groep 6 t/m 8)
Bloon.nl (spelling groep 4 t/m 8)
Taal in Blokjes (spelling middenbouw)
Computerprogramma Spellingspeurder (groep 4 t/m 8)
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Logo3000 digitaal (woordenschat gr. 1 t/m 3)
Computerprogramma Woordenschat in beeld (woordenschat gr. 4 t/m 8)
Digi-WAK (woordenschat groep 4 t/m 8)

4.8 Overzicht observatie- en toetsinstrumenten
Observatie- en
toetsinstrumenten (naast de
methodegebonden toetsen)
KIJK!
 Visuele waarneming
 Auditieve waarneming
 Mondelinge taalontwikkeling
 Ontwikkeling van de

1

2

x

x

x

x
x
x
x*

3

Jaargroep
4
5

6

7

8

x
x
x
x
x
x

x
x*
x
x
x
x

x
x*
x
x
x
x

geletterdheid

Cito Taal voor Kleuters
Cito Fonemisch bewustzijn*
Cito Receptieve letterkennis*
TAK-toets*
DMT
Avi*
Cito Woordenschat
Cito Begrijpend lezen
Cito Spelling
Cito werkwoordspelling

x*

x*
x*
x*
x
x
x
x
x
x

x*
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

*In deze jaargroepen worden de toetsen met een asterisk alleen afgenomen bij leerlingen

waarbij sprake is van belemmeringen in de taalleesontwikkeling.

4.9 Signalering, diagnostisering en behandeling van belemmeringen in
de taal- en leesontwikkeling
Het kan gebeuren dat een leerling bovengemiddelde belemmeringen ondervindt bij de ontwikkeling van
één of meerdere domeinen van de taal. Het is belangrijk dat deze problemen tijdig worden gesignaleerd,
zodat ouders en school, eventueel met hulp van externe instanties gezamenlijk de leerling zo optimaal
mogelijk kunnen ondersteunen.

Logopedie
Een logopedist kan ondersteuning bieden bij klachten met ademen, stemgebruik, spraak-taalproblemen,
een taalachterstand, afwijkend mondgedrag en eet- en drinkproblemen.
Voor sommige kinderen wordt voor het 5e levensjaar op het consultatiebureau de mogelijkheid van
logopedie besproken. Soms heeft een ouder zelf of de groepsleerkracht zorgen omtrent de spraaktaalontwikkeling van het kind.
In groep 2 is er voor alle leerlingen de mogelijkheid voor een logopedische screening door een logopedist
verbonden aan de JGZ. N.a.v. deze screening wordt soms logopedie geadviseerd.
De Cornelis Musiusschool werkt nauw samen met een logopedist van de Praatmaatgroep. De logopedist is
3 dagen per week aanwezig in de praktijkruimte grenzend aan het schoolplein. Dit maakt het gemakkelijk
voor ouders om tijdens of na schooltijd samen met hun kind naar de logopedie te gaan. De oudere
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leerlingen kunnen ook zelf naar de logopedie. Via de intern begeleider van de school kan de leerling
worden aangemeld voor logopedie bij de Praatmaatgroep. Uiteraard staat het ouders vrij om gebruik te
maken van een andere logopediepraktijk. De behandelingen worden doorgaans vergoed door de
zorgverzekering.
Voor meer informatie over de Praatmaatgroep: http://www.depraatmaatgroep.nl/

Dyslexie
Dyslexie is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Leerlingen met dyslexie herkennen
woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Het is voor hen moeilijk om letters direct als
klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle
woorden een vloeiende, logische zin te maken.
Dyslexie is aangeboren en onafhankelijk van intelligentie. Het kan de schoolprestaties ernstig belemmeren
waardoor kinderen met dyslexie op school vaak onder hun niveau presteren. Vooral op vakken waarbij
taalvaardigheid belangrijk is. Vroegtijdige signalering van dyslexie bij kinderen en het direct starten van
begeleiding door school kan (ernstig) onderpresteren voorkomen en bijdragen aan lezen, spellen en
schrijven op een functioneel niveau.
In het dyslexieprotocol staat beschreven wat er op de Cornelis Musiusschool gedaan wordt om lees- en
spellingproblemen vroegtijdig te signaleren en welke maatregelen er genomen worden om de
ontwikkeling van de lees- en spelvaardigheid van leerlingen met lees- en spellingproblemen zo goed
mogelijk te stimuleren en begeleiden. Tevens wordt het traject naar de diagnostisering en behandeling
van ernstige enkelvoudige dyslexie beschreven. Het dyslexieprotocol van de Cornelis Musiusschool is te
vinden op de website van de school. Het dyslexieprotocol wordt in het schooljaar 2017-2018 vernieuwd.

Diagnostiek/ behandeling dyslexie – Dyslexiekliniek Van Graafeilanden
De Cornelis Musiusschool werkt samen met een orthopedagoog van Van Graafeiland psychologie. De
orthopedagoog kan onderzoeken en/of observaties uitvoeren om meer duidelijkheid te krijgen over de
cognitieve capaciteiten van een leerling.
Van Graafeiland Psychologie is tevens gespecialiseerd in het diagnosticeren en de behandeling van
ernstige enkelvoudige dyslexie. Als blijkt dat een leerling gedurende langere tijd, ondanks de extra hulp
die binnen de basisondersteuning van de school valt, ernstige problemen ondervindt bij technisch lezen
en/of spelling kan er sprake zijn van ernstige enkelvoudige dyslexie.
Indien een leerling binnen de gestelde criteria voor ernstige enkelvoudige dyslexie valt, kunnen school en
ouders gezamenlijk een aanvraag indienen bij Team Jeugd Delft voor onderzoek naar en behandeling van
ernstige enkelvoudige dyslexie. Deze aanvraag en de eventuele behandeling worden vergoed door
gemeente Delft. De intern begeleider stelt in samenwerking met de ouders de aanvraag op en dient deze
in bij Team Jeugd en Van Graafeiland psychologie.
Mocht een leerling in aanmerking komen voor vergoede dyslexiebehandeling, is het mogelijk deze onder
schooltijd op school te laten plaatsvinden.
Voor meer informatie over dyslexiekliniek van Graafeiland: http://www.dyslexiekliniek.nl/
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TOS – Kentalis
TOS staat voor taalontwikkelingsstoornis. In de hersenen van mensen met TOS lopen de verbindingen
tussen hersengebieden anders. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld moeite met het onthouden en leren van
woorden of klanken. Vaak is een taalontwikkelingsstoornis al op jonge leeftijd te herkennen.
Dit zijn belangrijke signalen:
 het kind kent weinig woorden
 het kind heeft moeite om op een woord te komen
 het kind is slecht verstaanbaar
 het kind maakt veel fouten bij het maken van zinnen
 het kind maakt erg korte zinnen
 het kind begrijpt anderen vaak niet
 het kind lijkt niet te luisteren
 het kind is erg stil en praat weinig
 het kind wordt boos als het niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt
Mochten ouders en school een vermoeden hebben van een ernstige achterstand in de taalontwikkeling,
kan de school contact opnemen met Kentalis. Kentalis is een organisatie die gespecialiseerd is in
diagnostiek, zorg en onderwijs aan leerlingen met een beperking in horen en communiceren.
School en ouders kunnen dan op school ondersteuning krijgen van een medewerker van Kentalis middels
observaties, adviesgesprekken of ambulante ondersteuning voor de leerling.
Indien noodzakelijk kan een speciale lesplaats bij Kentalis voor de leerling worden aangevraagd.
Voor meer informatie over Kentalis en over een TOS: http://www.kentalis.nl/
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5

De taalopbrengsten

5.1 Dwarsdoorsneden M-toetsen januari 2017
Taal voor kleuters

Begrijpend lezen

DMT
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Spelling

Woordenschat

5.2 Trendanalysen leerjaren en leerlingen
Leerjaren
Taal voor kleuters
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Begrijpend lezen

DMT

Spelling
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Woordenschat

Leerlingen
Taal voor kleuters
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Begrijpend lezen

DMT

Spelling
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Woordenschat
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6 SWOT analyse
Strenghts
















De ouderinloop groep 1 t/m 3 en IPC
afsluitingen groep 3 t/m 8. Hierdoor wordt
de betrokkenheid van de ouders bij de
ontwikkeling/leervorderingen van hun kind
verhoogd. Ouders gaan tijdens deze
momenten en naderhand ook thuis meer
met hun kind over school in gesprek.
Structurele inzet van bekwame vrijwilligers
ter ondersteuning van de taalontwikkeling
(groep ½), leesontwikkeling (groep 3 t/m
8) en begrijpend lezen (groep 5 t/m 8)
Duidelijke/werkbare aanpak voor
structurele woordenschatuitbreiding groep
1 t/m 3 (4) middels Logo3000.
Aanwezigheid van De Vindplaats in de
school (wisselende collectie boeken,
stimulerende taalleesactiviteiten voor
verschillende leeftijdsgroepen,
oudercursussen)
Thematisch werken in alle groepen. Dit
biedt kansen om aangeleerde en
ontwikkelende taalvaardigheden in
betekenisvolle contexten toe te passen
(spreken en luisteren, presenteren,
(begrijpend) lezen, schrijfvaardigheden
etc.)
Goed gestructureerde methoden die
aansluiten bij de onderwijsbehoeften van
de leerlingenpopulatie en goed passen
binnen de visie en het schoolconcept:
Logo3000, VLL, Estafette, Taal en Spelling
in Beeld, Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip
werkt tevens motiverend door actuele
nieuwsteksten.
Sinds de inzet van Spelling in Beeld zijn de
opbrengsten op het gebied van spelling
gestegen.
Mogelijkheden voor differentiatie in 3
niveaus of geïndividualiseerd in methode of
d.m.v. software (VLL, Estafette,
Nieuwsbegrip, Woordenschat in Beeld,
Spellingspeurder)
Taalrijke omgeving met ruimte voor eigen
werk leerlingen (extra impuls gekregen
door IPC)

Weaknesses















De resultaten op de gestandaardiseerde
toetsen BL en woordenschat liggen in alle
groepen onder tot beduidend onder het
landelijk gemiddelde.
De resultaten op de gestandaardiseerde
toetsen spelling en lezen liggen in groep 3
en 4 beduidend onder het landelijk
gemiddelde.
De opbrengsten werkwoordspelling in de
groepen 7 en 8 liggen onder het landelijk
gemiddelde. Is het aanbod voldoende?
Aanbod begrijpend luisteren – er zijn geen
afspraken omtrent een doorgaande lijn
begrijpend luisteren van groep 1 t/m 8
Het dyslexieprotocol is verouderd en vormt
niet langer het uitgangspunt voor het
handelen.
De leesmethode VLL is verouderd. De
leerlingensoftware werkt niet meer.
Te weinig extra aanbod (instructie/
materiaal) voor taalsterke leerlingen
(groep 1/2).
De methode Taal in Beeld biedt te weinig
inoefening en herhalingsstof op het gebied
van ontleden van woordsoorten en
zinsdelen.
De richtlijn voor de hoeveelheid tijd die
aan de verschillende taaldomeinen besteed
wordt is niet geformaliseerd.
Voor NT2 leerlingen die vanaf groep 3
instromen is er geen eenduidigheid in
aanbod en aanpak.
Er is sprake van een taalrijke omgeving;
afspraken omtrent wat we verstaan onder
een taalrijke omgeving, wat minimaal in
alle groepen aanwezig moet zijn, zijn niet
meer actueel.
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Opportunities



















Optimaliseren ICT-mogelijkheden ter
ondersteuning van het taalonderwijs en als
middel om te differentiëren in oefenstof
(software Lezen met zoem groep 3,
Snappet BL/spelling bovenbouw,
structurele inzet Woordenschat in beeld/
Spellingspeurder groep 4 t/m 8, inzet
Logo3000 digitaal voor anderstalige
leerlingen).
Schoolbrede doorgaande lijn
woordenschatonderwijs m.b.t. inhoud
(welke woorden), hoeveelheid (hoeveel
woorden) en aanpak.
Schoolbrede doorgaande lijn begrijpend
luisteren opzetten.
Systeem voor het naar huis meenemen
van Verteltassen opnieuw opzetten (groep
1/2)
Beleid op leerlingen in groep 2 die toe zijn
aan leren lezen.
Uitbreiden van de ouderinloop (in groep
1/2 van één naar twee keer per week en
vanaf groep 3 tot groep … ook één keer
per week een inloop)
Structureel inzetten van de verteltafel/
interactief voorlezen door het centraal
stellen van één prentenboek.
Optimaliseren van de doorgaande lijn van
groep 2 naar groep 3.
Intensiveren technisch leesonderwijs
(systeem voor bijv. duo-lezen, tutorlezen,
theaterlezen, lekker lui lezen,
kilometerlezen)
Structurele inzet praatkaarten Estafette,
wellicht ook bij IPC (bovenbouw)
Snappet inzetten voor begrijpend lezen en
spelling (differentiatie in verwerking!!)
Schoolbrede doorgaande lijn m.b.t. het
schrijfonderwijs (onderbouw invented
spelling beter doortrekken naar groep 3/4,
werken met criteria voor schrijfproducten)
Schoolbreed structureel tijd vrijmaken voor
voorlezen (ontwikkeling wrd-schat,
zinsbouw, taalbegrip)

Threats
















Het gemiddelde taalniveau waarmee
leerlingen de school instromen ligt
beduidend onder het landelijk gemiddelde.
De picto’s begrijpend luisteren/lezen
(wie/wat/waar/probleem/oplossing) voor
de groepen 1 t/m 3 worden niet structureel
ingezet
Onvoldoende zicht op oorzaken
tegenvallende resultaten begrijpend lezen
Huiswerk Nieuwsbegrip – leerlingen
oefenen de “andere tekstsoorten” alleen
thuis op de computer. Doen ze dit serieus
genoeg?
Het onderwijsprogramma is erg vol –
belangrijk om de juiste keuzes te maken
Overstap naar 3.0-toetsen spelling en
begrijpend lezen; afstemming met aanbod
methoden/hogere moeilijkheidsgraad
toetsen
Opzoekboekjes spelling worden niet
structureel door leerlingen gebruikt
Differentiatie spellingonderwijs- met name
hiaat in aanbod goede spellers
Taalrijke omgeving – afspraken zijn niet
geformaliseerd, kan leiden tot (te) grote
verschillen in uitwerking per groep
Visie omtrent rol van de thuistaal bij de
taalontwikkeling is in het huidige beleid
nog niet helder.
Inzet ICT; krijgen alle leerlingen voldoende
computertijd?
Combinatie van werken in hoeken en IPC,
hoekentijd in het gedrang - komen er
voldoende lees-spellingactiviteiten aan
bod? Hoe kan dit beter worden
geïntegreerd? (groep 3)

(maart 2017 met het schoolteam)
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7 Verbeterplan 2017-2021
Het verbeterplan wordt jaarlijks aangevuld met nieuwe doelstellingen voor het komend schooljaar. Zie
ook hoofdstuk 8.
Doelstellingen kwaliteitsverbetering taalonderwijs 2017-2018
 Het aanstellen van een taalcoördinator (LB)
 Het opstellen en uitwerken van een doorgaande lijn t.a.v. het aanbod woordenschatonderwijs
 Het updaten van het dyslexieprotocol en het opstellen van een sterkte-zwakte analyse m.b.t. het
huidige beleid op de begeleiding van leerlingen met dyslectische kernmerken/ernstige
enkelvoudige dyslexie
 Implementatie van Bouw! t.b.v. leerlingen met zwakke auditieve vaardigheden in groep 2/3
 Implementatie van compenserende software t.b.v. leerlingen met ernstige enkelvoudige dyslexie
in de bovenbouw.
Succescriteria:
 Er is een taalcoördinator benoemd. De taalcoördinator neemt het voortouw bij de borging en
verdere ontwikkeling van het taalbeleid en de kwaliteitsverbetering van het taalaanbod op de
Cornelis Musiusschool.
 Er is sprake van een duidelijke doorgaande lijn t.a.v. het aanbod woordenschatonderwijs op papier
(opgenomen in het taalbeleidsplan).
 Er zijn tijdens een teamvergadering duidelijke werkafspraken gemaakt t.a.v. de middelen,
methodieken en didactiek die worden aangewend t.a.v. het woordenschatonderwijs. Deze
afspraken zijn concreet beschreven en als bijlage toegevoegd aan het taalbeleidsplan.
 De taalcoördinator heeft klassenbezoeken uitgevoerd en gesprekken met teamleden gevoerd met
als doel de doorgaande lijn woordenschatonderwijs in de praktijk verder te
implementeren/borgen.
 Er is een up-to-date dyslexieprotocol dat in lijn is met de huidige situatie in de praktijk
 Het programma Bouw! is geïmplementeerd in groep 2 en 3. Leerlingen met zwakke auditieve
vaardigheden maken hier structureel (4x per week 15 minuten) gebruik van.
 Er is compenserende software geïmplementeerd in groep 7 en 8. Leerlingen met ernstige
enkelvoudige dyslexie hebben toegang tot dit programma en maken er waar van toepassing
gebruik van.
 Er is een sterkte-zwakteanalyse opgesteld t.a.v. het huidige dyslexiebeleid. Verbeterpunten t.a.v.
het dyslexiebeleid zijn opgenomen in het taalbeleidsplan.
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8 Monitoren, borgen en bijstellen
Het taalbeleid gaat uit van de groeikansen van de kinderen en de leerkrachten. De
ontwikkeling van het taalbeleid is een dynamisch proces waarin cyclisch gewerkt wordt aan
kwaliteitsverbetering.
De door het team opgestelde sterkte-zwakteanalyse (SWOT) van het huidige taalonderwijs
op de Cornelis Musiusschool vormt het uitgangspunt voor de verbeterplannen van de
komende 4 schooljaren.
De taalcoördinator en de taalwerkgroep selecteren in overleg met het schoolteam steeds de
verbeterpunten voor het komende schooljaar. Deze verbeterpunten worden vertaald in
doelstellingen, die SMART worden uitgewerkt in het schooljaarplan. Door de
tweemaandelijkse tussenevaluaties van het schooljaarplan wordt gemonitord of de uitvoering
van de verbeteringen volgens plan verloopt.
Aan het einde van ieder schooljaar worden de uitkomsten van de geplande
verbeteractiviteiten en de gestandaardiseerde toetsresultaten van de leerlingen door de taal
coördinator opgenomen in het taalbeleidsplan en worden nieuwe doelstellingen geformuleerd
voor het komende schooljaar. Om de verbeteringen in de praktijk te implementeren en
borgen zal de taalcoördinator regelmatig klassenbezoeken uitvoeren en zullen er rondes
collegiale consultatie worden uitgevoerd. Op deze manier blijft het taalbeleidsplan up-to-date
en in lijn met de onderwijspraktijk.
Gedurende het schooljaar 2020-2021 worden een nieuwe sterkte-zwakteanalyse opgesteld,
die het uitgangspunt zal vormen voor de verdere verbetering van het taalonderwijs.
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9 Bijlagen
I Dyslexieprotocol
Het Dyslexieprotocol wordt gedurende het schooljaar 2017-2018 volledig herzien. Het
huidige dyslexieprotocol is te vinden onder schooldocumenten op www.cornelismusius.nl.
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