Tijd voor Taal accent ‐ Taal

Presentatie voor gebruikers van TALENT, gegeven op de startsessies van TALENT in
augustus 2019.
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TALENT

Zo wordt elke leerling
taalvaardig!

maakt je taalles
samenhangend
functioneel
coöperatief
en leuk

Tijd van losse taallesjes is voorbij. Verband tussen verschillende lessen waarbij ook
meerdere domeinen aan bod komen / hand in hand gaan. Je kunt niet spreken zonder te
luisteren.
Zoveel mogelijk realiteit in de klas brengen, authentieke bronnen gebruiken. Leerlingen
werken samen aan zinvolle opdrachten die zo de taalles ook nog eens leuk maken.
Baseline van Talent even samen overlopen.
Samenhangend:
• binnen één les verschillende domeinen combineren,
• binnen één thema lessen combineren (wat je in ene les ziet, komt terug aan bod in
andere les)
• over taal heen, ook brug met wero maken. (klinkt wrschl bekend voor diegenen die
ZiLLig willen werken)
Functioneel: Taal gebruiken in de dagelijkse wereld. De leerlingen werken in de les aan
zaken die ze ook in het dagelijkse leven toepassen. Je weet waarom je de taaltaak
uitvoert.
Coöperatief: lijkt wel het modewoordje van deze tijd, maar toch ontzettende
meerwaarde. Hier zetten we sterk op in.
En dat alles maakt het ook leuk: dat is een evidentie . Bekijk ons totaalpakket. Onze
boeken geven goesting om erin te vliegen. Om het met de woorden van een meester te
zeggen die in Hasselt aanwezig was: “Ik wil meer uitproberen dan 1 thema. Ik krijg veel
meer goesting na 1 thema.”
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1.1 Structuur: Jaarplan
BASIS

2

1 schooljaar = 37 lesweken

9 thema’s van 3 weken

•
•
•
•

Lessen vaardigheden (= luisteren, spreken, lezen en schrijven)
Cursorische lessen (spelling, taaldenken, vlot en vloeiend lezen)
“Product”
Differentiatie en evaluatie (week 3 van elk thema)

FACULTATIEF
3 projectbundels van 1 week

• Domeinoverschrijdend: Nederlands, WO, muzische vorming,
wiskunde, media
• Alle mogelijke taalaspecten gebundeld binnen een leuke,
betekenisvolle en functionele context

TALENT = 30 lesweken van 6,5 lestijden/week (taal + spelling)

Basislaag: Nederlands: 9 thema’s van 3 weken= 27 weken Nederlands
Facultatieve lagen om domeinoverschrijdend te werken:
1) koppeling met WO (thema’s Op verkenning) ‐> jaarplanning blijft 27 weken
2) Verregaandere koppeling: Miniprojecten – 3 x 1 week per leerjaar (in jaarplanning
voorzien na 3 thema’s, maar vrij in te plannen)
Talent voorziet in 6,5 lestijden per week voor Nederlands, INCL. vrij lezen (0,5 LT/week)
en incl. spelling (1,5 LT/week).
Op het lerarengedeelte van bingel vind je overzichtsdocumenten die de inhoudelijke
opbouw van de thema’s en de miniprojecten beknopt samenvatten.
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1.1 Structuur: jaarplan
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 Jaarlijks aangepaste (en aanpasbare) jaarplanning op Bingel
Weeknummer
september
september

Jaarplan

oktober

9 thema’s

3 projectbundels

oktober
november

november
december

januari

30 weken

januari
februari
februari
maart

maart/april

april

+ 7 weken

mei
mei

Eigen activiteiten

uitloop

juni

Week
week 36
week 37
week 38
week 39
week 40
week 41
week 42
week 43
week 44
week 45
week 46
week 47
week 48
week 49
week 50
week 51
week 52
week 1
week 2
week 3
week 4
week 5
week 6
week 7
week 8
week 9
week 10
week 11
week 12
week 13
week 14
week 15
week 16
week 17
week 18
week 19
week 20
week 21
week 22
week 23
week 24
week 25
week 26

Inhoud
buffer
thema 1 Er was eens…
thema 1 Er was eens…
thema 1 Er was eens…
thema 2 Gaatjes
thema 2 Gaatjes
thema 2 Gaatjes
buffer
herfstvakantie
thema 3 Onder mijn bed
thema 3 Onder mijn bed
thema 3 Onder mijn bed
miniproject Wist je dat?
thema 4 Speel goed, speel fout
thema 4 Speel goed, speel fout
thema 4 Speel goed, speel fout
kerstvakantie
kerstvakantie
thema 5 Proevertjes en proefjes
thema 5 Proevertjes en proefjes
thema 5 Proevertjes en proefjes
thema 6 Hoeden en deksels
thema 6 Hoeden en deksels
thema 6 Hoeden en deksels
miniproject Dat is mooi, niet?
krokusvakantie
buffer
thema 7 Allemaal beestjes
thema 7 Allemaal beestjes
thema 7 Allemaal beestjes
buffer
paasvakantie
paasvakantie
thema 8 Andere manieren
thema 8 Andere manieren
thema 8 Andere manieren
buffer
thema 9 Samen in zee
thema 9 Samen in zee
thema 9 Samen in zee
miniproject Van dino's tot dodo's
buffer
buffer

Link met thema Op verkenning

Auw!
Auw!
Auw!

Hier wonen wij
Hier wonen wij
Hier wonen wij
Hoe werkt dat?

Lekker!
Lekker!
Lekker!

Lekker!

Allemaal samen
Allemaal samen
Allemaal samen
Op avontuur
Op avontuur
Op avontuur

Elk jaar een voorstel voor jaarplanning op lerarengedeelte van Bingel (uiteraard vrij aan
te passen).
Bufferperiode in het jaar = 7 weken. Die is nodig om uitloop en schooleigen projecten
plaats te geven.
Veelgestelde vraag: Wat als ik aan het laatste thema niet helemaal meer toekom.
Dat is geen probleem. Omdat je in Nederlands werkt aan vaardigheden is het beter stil
te staan waar jij dat nodig vindt. Een leesles minder geven maakt niet dat je bepaalde
doelen niet bereikt. Integendeel: tijd nemen in de loop van het schooljaar om je
leerlingen de nodige steun te geven zal daar veel meer toe bijdragen.
De lessen die cursorisch zijn (taaldenken en spelling) kan je best wel geven in
voorbereiding van het volgende schooljaar. Het zijn bovendien veelal herhalingslessen.

Extra om te vermelden:
projectbundels zet je in wanneer je zelf wilt. Geen vaste volgorde die je moet hanteren
(wel detail: de controledictees zijn wel na thema 3, 6, 9 en vallen dan gelijk met een
projectbundel)
Kan je thema’s van plaats wisselen? Bv. thema naar voren trekken ifv zeeklassen,
schoolfeest.
Nee, leerlijn taalvaardigheid (bv. hoofdpersonage), maar ook woordenschat (bv.
pictogram).
Nee, cursorische leerlijn spelling en taaldenken.
Nee, moeilijkheidsgraad van teksten
Nee, workload voor leerlingen (in sept nog minder vragen bij teksten, teksten korter).
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1.2 Structuur: thema’s
Leerjaar 2
Thema TALENT
Er was eens
Gaatjes
Onder mijn bed
Speel goed, speel fout
Proevertjes en proefjes
Hoeden en deksels
Allemaal beestjes
Andere manieren
Samen in zee
Projectbundel
Wist je dat?
Dat is mooi, niet?
Van dino’s tot dodo’s

Themabundel Op verkenning
Auw!
Hier wonen wij!
Lekker!

Allemaal samen
Op avontuur
Hoe werkt dat?
Lekker!

Leerjaar 3
Thema TALENT
We vliegen erin!
Van aap tot zebra
Als ik heel rijk was …
Jong en oud
Pas op!
Straffe stoten
Rare gewoonten
Ridders en heksen
Op een onbewoond eiland
Projectbundel
Beelden
Echt gebeurd
Wonderwater

Themabundel Op verkenning

Schatkist of lege doos?
Wat een familie
Straffe kost

Mijn schoolomgeving
Goede Vaart (OV4)

Je kan de thema’s van TALENT vrijblijvend linken aan WO. Wij deden dat waar mogelijk
met onze WO‐uitgave Op verkenning. Voor minstens 3 thema’s van elk leerjaar kan je op
die manier extra klemtonen leggen op gezamenlijke inhouden, maar ook
woordenschatuitbreiding zal hier sterker uitkomen.
De themabundels van Op verkenning zijn los verkrijgbaar. Het is dus niet noodzakelijk
om de hele uitgave Op verkenning te gebruiken. Je kan probleemloos één thema (of
meer thema’s) op leerlingaantal aankopen en gebruiken in combinatie met TALENT.
Veelgestelde vraag:
‐ Kan ik de thema’s van TALENT van plaats wisselen?
Antwoord: Het is niet raadzaam om de thema’s van TALENT van plaats te veranderen. De
cursorische leerlijnen van TALENT worden dan gebroken. In de onderbouw bouwt
bovendien de moeilijkheidsgraad van de leeslessen op. De thema’s van Op verkenning
zijn vrij in te plannen in het schooljaar, dus zo kan je gemakkelijk de correlatie met
TALENT maken.
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1.2 Structuur: thema’s
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Leerjaar 4
Thema TALENT
Themabundel Op verkenning
Te land, ter zee en in de lucht Goede vaart
Natuurlijk!
Dromen
Vroeger en nu
Welke maat?
Help!
Noodoproep
Sport en records
Astuwel en dankublieft
Prinsessen en tovenaars
Er even tussenuit
Zomertijd
Projectbundel
Te laat!
Goochelen
Dat klopt niet

Je kan de thema’s van TALENT vrijblijvend linken aan WO. Wij deden dat waar mogelijk
met onze WO‐uitgave Op verkenning. Voor minstens 3 thema’s van elk leerjaar kan je op
die manier extra klemtonen leggen op gezamenlijke inhouden, maar ook
woordenschatuitbreiding zal hier sterker uitkomen.
De themabundels van Op verkenning zijn los verkrijgbaar. Het is dus niet noodzakelijk
om de hele uitgave Op verkenning te gebruiken. Je kan probleemloos één thema (of
meer thema’s) op leerlingaantal aankopen en gebruiken in combinatie met TALENT.
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1.2 Structuur: thema’s
Leerjaar 5
Thema TALENT
Mens erger je niet
Een leugentje om bestwil
Dat is gemeen(d)
Van spijkerschrift tot morse
Alles loopt in de soep
Ik ben bang dat ik ontplof
Humor
Beroemde uitvinders
Binnen 100 jaar
Projectbundel
De Warmste Klas
Loop naar de maan
Daar zit muziek in

Themabundel Op verkenning
Democratie
De Groote Oorlog

High tech
Gratis?! (OV6)

Leerjaar 6
Thema TALENT
Moeten of mogen?
Geheimen en roddels
In het heetst van de strijd
Film en televisie
Kink in de kabel
Vlinders
Met een lach en een traan?
Hoe maak je het?
Kiezen is verliezen
Projectbundel
Een blik op de wereld
Van pool tot evenaar
Talent

Themabundel Op verkenning
In Europa of In het juiste vakje (OV5)
De tweede wereldoorlog

Populair

tot ziens!
Made in (OV5)
In Europa of Van pool tot pool
Populair

Je kan de thema’s van TALENT vrijblijvend linken aan WO. Wij deden dat waar mogelijk
met onze WO‐uitgave Op verkenning. Voor minstens 3 thema’s van elk leerjaar kan je op
die manier extra klemtonen leggen op gezamenlijke inhouden, maar ook
woordenschatuitbreiding zal hier sterker uitkomen.
De themabundels van Op verkenning zijn los verkrijgbaar. Het is dus niet noodzakelijk
om de hele uitgave Op verkenning te gebruiken. Je kan probleemloos één thema (of
meer thema’s) op leerlingaantal aankopen en gebruiken in combinatie met TALENT.
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1.3 Structuur: link met Op verkenning
• Lerarengedeelte Bingel
• talentvoortaal.be
• Handleiding bij les 1

3

Brug naar andere
leergebieden

De koppeling met de thema’s van Op verkenning vind je op volgende plaatsen:
‐ een overzichtsdocument op het lerarengedeelte van Bingel.
‐ in de handleiding, bij les 1 van het thema (weergave cover van bundel Op
verkenning).
‐ op de website www.talentvoortaal.be.
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2 Opbouw van een thema (leerjaar 2)

Les 1: kennismakingsactiviteit
Les 2: vlot en vloeiend lezen
Les 3: spelling (3x25 min)
Les 4: taalvaardigheid
Les 5: taalvaardigheid
Les 6: vlot en vloeiend lezen
Les 7: taaldenken
Les 8: vlot en vloeiend lezen

Les 9: vlot en vloeiend lezen
Les 10: taalvaardigheid
Les 11: spelling (3x25 min)
Les 12: taalvaardigheid
Les 13: vlot en vloeiend lezen
Les 14: taaldenken
Les 15: vlot en vloeiend lezen
Les 16: taalspel

Les 17: vlot en vloeiend lezen
Les 18: spelling (3x25 min)
Les 19: vlot en vloeiend lezen
Les 20: vlot en vloeiend lezen
Les 21: betekenissen
Les 22: differentiatieblok
Les 23: evaluatieblok

‐Elk thema van TALENT heeft dezelfde opbouw in het leerjaar.
‐Elke week beslaat 6,5 LT.
‐In de laatste week is er ruimte voor herhaling, werken op maat en voor evaluatie. Dit
komt later in de presentatie uitgebreider aan bod.
KENM = het thema ontdekken adhv een ontdekplaat.
VVL = ‘technisch lezen’
TAALV = we werken met betekenisvolle en geïntegreerde taallessen (cf. baseline)
SPL = spelling
TD = taaldenken = nadenken over taal. Eigenlijk taalbeschouwing, maar die term is voor
kinderen onduidelijk.
TS = taalspel. Taal ontspannend en creatief inzetten (bv. poëzie, jabbertalk, alliteratie,
tongbrekers.)
BETEK = consolideren en semantiseren van de woorden uit het thema
DIFBL en EVBL = differentiatie en evaluatie
Veelgestelde vragen:
‐ Waar zijn die lessen van 50 min naartoe?
Antwoord: als je geïntegreerd wil werken, heb je hier meer tijd voor nodig. Maar je kan
gerust een lesblok na de speeltijd laten doorlopen.
‐ Spelling werd geïntegreerd in de thema’s. Kan ik alleen maar het Spellingschrift
gebruiken?
Ja, strikt genomen wel, maar is minder aan te raden. De spellinglessen zijn thematisch
gekoppeld aan het taalgedeelte. Bovendien spelen de leerlijnen vlot en vloeiend lezen
en taaldenken voorbereidend in op de leerlijn spelling.
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2 Opbouw van een thema (leerjaar 3)

Les 1: kennismakingsactiviteit
Les 2: vlot en vloeiend lezen
Les 3: vlot en vloeiend lezen
Les 4: taalvaardigheid
Les 5: taalvaardigheid
Les 6: spelling (3x25 min)
Les 7: taaldenken

Les 8: vlot en vloeiend lezen
Les 9: vlot en vloeiend lezen
Les 10: taalvaardigheid
Les 11: taalvaardigheid
Les 12: spelling (3x25 min)
Les 13: taaldenken
Les 14: taalspel

Les 15: vlot en vloeiend lezen
Les 16: vlot en vloeiend lezen
Les 17: spelling (3x25 min)
Les 18: betekenissen
Les 19: differentiatieblok
Les 20: evaluatieblok

‐Elk thema van TALENT heeft dezelfde opbouw in het leerjaar.
‐Elke week beslaat 6,5 LT.
‐In de laatste week is er ruimte voor herhaling, werken op maat en voor evaluatie. Dit
komt later in de presentatie uitgebreider aan bod.
KENM = het thema ontdekken adhv een ontdekplaat.
VVL = ‘technisch lezen’
TAALV = we werken met betekenisvolle en geïntegreerde taallessen (cfr. baseline)
SPL = spelling
TD = taaldenken = nadenken over taal. Eigenlijk taalbeschouwing, maar die term is voor
kinderen onduidelijk.
TS = taalspel. Taal ontspannend en creatief inzetten (bv. poëzie, jabbertalk, alliteratie,
tongbrekers.)
BETEK = consolideren en semantiseren van de woorden uit het thema
DIFBL en EVBL = differentiatie en evaluatie
Veelgestelde vragen:
‐ Waar zijn die lessen van 50 min naartoe?
Antwoord: als je geïntegreerd wil werken, heb je hier meer tijd voor nodig. Maar je kan
gerust een lesblok na de speeltijd laten doorlopen.
‐ Spelling werd geïntegreerd in de thema’s. Kan ik alleen maar het Spellingschrift
gebruiken?
Ja, strikt genomen wel, maar is minder aan te raden. De spellinglessen zijn thematisch
gekoppeld aan het taalgedeelte. Bovendien spelen de leerlijnen vlot en vloeiend lezen
en taaldenken voorbereidend in op de leerlijn spelling.
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2 Opbouw van een thema (leerjaar 4‐5‐6)

Les 1: kennismakingsactiviteit
Les 2: vlot en vloeiend lezen
Les 3: taalvaardigheid
Les 4: taalvaardigheid
Les 5: spelling (3x25 min)
Les 6: taaldenken

Les 7: vlot en vloeiend lezen
Les 8: taalvaardigheid
Les 9: taalvaardigheid
Les 10: spelling (3x25 min)
Les 11: taaldenken
Les 12: taalspel

Les 13: vlot en vloeiend lezen
Les 14: spelling (3x25 min)
Les 15: betekenissen
Les 16: differentiatieblok
Les 17: evaluatieblok

‐Elk thema van TALENT heeft dezelfde opbouw in het leerjaar.
‐Elke week beslaat 6,5 LT.
‐In de laatste week is er ruimte voor herhaling, werken op maat en voor evaluatie. Dit
komt later in de presentatie uitgebreider aan bod.
KENM = het thema ontdekken adhv een ontdekplaat.
VVL = ‘technisch lezen’
TAALV = we werken met betekenisvolle en geïntegreerde taallessen (cf. baseline)
SPL = spelling
TD = taaldenken = nadenken over taal. Eigenlijk taalbeschouwing, maar die term is voor
kinderen onduidelijk.
TS = taalspel. Taal ontspannend en creatief inzetten (bv. poëzie, jabbertalk, alliteratie,
tongbrekers.)
BETEK = consolideren en semantiseren van de woorden uit het thema
DIFBL en EVBL = differentiatie en evaluatie
Veelgestelde vragen:
‐ Waar zijn die lessen van 50 min naartoe?
Antwoord: als je geïntegreerd wil werken, heb je hier meer tijd voor nodig. Maar je kan
gerust een lesblok na de speeltijd laten doorlopen.
‐ Spelling werd geïntegreerd in de thema’s. Kan ik alleen maar het Spellingschrift
gebruiken?
Ja, strikt genomen wel, maar is minder aan te raden. De spellinglessen zijn thematisch
gekoppeld aan het taalgedeelte. Bovendien spelen de leerlijnen vlot en vloeiend lezen
en taaldenken voorbereidend in op de leerlijn spelling.
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3.1 Aan de slag: themaplanner (lj2)

5

De themaplanner vind je bij het begin van elk thema in de handleiding. In een kort
overzicht wordt weergegeven welke lessen, inhouden, timings, voorbereiding en
materialen het thema voorziet.
Het is een handig document om in een overleg met een duobaancollega of met een
parallelcollega het thema te bespreken.
Veelgestelde vraag:
‐ Wij werken in een duobaan. Welke lessen geeft ieder van ons best?
Antwoord: Algemeen gesteld is het minder haalbaar om de 4 lessen taalvaardigheid op
te splitsen. Deze lessen zijn immers rechtstreeks met elkaar verbonden en worden dan
ook beter door één van beide collega’s gegeven. De lessen VVL, taaldenken en spelling
kunnen wel verdeeld worden. Let wel: de lessen taaldenken gebruiken geregeld bronnen
die al eerder in de lessen taalvaardigheid aan bod kwamen. Dit is niet onoverkomelijk,
maar het kan soms voor wat extra uitleg vragen als je de les taaldenken voor de
desbetreffende les taalvaardigheid aan bod laat komen.
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5

De themaplanner vind je bij het begin van elk thema in de handleiding. In een kort
overzicht wordt weergegeven welke lessen, inhouden, timings, voorbereiding en
materialen het thema voorziet.
Het is een handig document om in een overleg met een duobaancollega of met een
parallelcollega het thema te bespreken.
Veelgestelde vraag:
‐ Wij werken in een duobaan. Welke lessen geeft ieder van ons best?
Antwoord: Algemeen gesteld is het minder haalbaar om de 4 lessen taalvaardigheid op
te splitsen. Deze lessen zijn immers rechtstreeks met elkaar verbonden en worden dan
ook beter door één van beide collega’s gegeven. De lessen VVL, taaldenken en spelling
kunnen wel verdeeld worden. Let wel: de lessen taaldenken gebruiken geregeld bronnen
die al eerder in de lessen taalvaardigheid aan bod kwamen. Dit is niet onoverkomelijk,
maar het kan soms voor wat extra uitleg vragen als je de les taaldenken voor de
desbetreffende les taalvaardigheid aan bod laat komen.
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3.1 Aan de slag: themaplanner

5

Co‐teaching

Coöperatieve werkvormen

Bij de themaplanner vind je ook een overzicht van tips voor co‐teaching bij de lessen en
een overzicht van welke coöperatieve werkvormen er in de lesgangen verwerkt zijn.
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3.1 Overzicht coöperatieve werkvormen
Themaplanner
Overzicht van de coöperatieve werkvormen in TALENT
Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

1 tweegesprek

een gaat, drie blijven

een gaat, drie blijven

consensusmethode

hoekendebat

2 genummerde hoofden

simultaan tafelrondje

simultaan tafelrondje

binnen‐ en buitenkring

vraag‐ en antwoordslang

3 om de beurt

om de beurt

denken ‐ delen ‐ doen

placemat

drie‐stappen‐interview

4 denken ‐ delen ‐ doen

denken ‐ delen ‐ doen interview

verdeelde informatie

imiteer

5 interview

interview

praatkaartjes

denken ‐ delen ‐ doen

denken ‐ delen ‐ doen

6 praatkaartjes

praatkaartjes

gedachtennotities

elevator pitch

elevator pitch

7 gedachtennotities

gedachtennotities

elevator pitch

woordenweb

woordenweb

8 dobbelen

dobbelen

woordenweb

interview

interview
Gekleurd = nieuwe werkvorm in het leerjaar

Een overzicht van alle coöperatieve werkvormen in TALENT vind je in een
overzichtsdocument op het lerarengedeelte van Bingel.
In elk leerjaar komen 8 vaste coöperatieve werkvormen aan bod.
In L2 introduceer je er 8.
In L3 en L4 worden er telkens 2 van deze 8 vervangen door nieuwe werkvormen.
In L5 en L6 worden er telkens 4 van de 8 van het voorgaande leerjaar vervangen door
nieuwe werkvormen.
Dit garandeert herkenbaarheid voor de leerlingen en tevens afwisseling en variatie.
Veelgestelde vraag:
‐ TALENT voorziet zowat in elke les minstens één coöperatieve werkvorm. Ik vind dit
onhaalbaar met de klas die ik dit jaar heb. Wat nu?
Antwoord: Coöperatieve werkvormen geven veel taalkansen en kansen om te leren van
elkaar. Bovendien zijn ze motiverend voor de leerlingen en geven ze meer kansen tot
inbreng. TALENT geeft daarom in de lesgang telkens suggesties qua werkvormen. Maar
uiteraard is de ene klas de andere niet, en pas je elke les best aan aan je publiek en aan
je eigen lerarenstijl.
Bijkomend: VVL: duolezen – koorlezen – theaterlezen (leerjaar 2 en 3) (dit zijn
werkvormen die sowieso al gekend zijn vanuit het eerste leerjaar)
Bijkomend: spelling: uitwisselen en delen – partnerdictee
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3.2 Lesvoorbereiding (lj2)
Samenhang

Doelen
Link met de leerplannen:
‐ beschikbaar in alle digitale planners
‐ Excelbestand voor difblok en toetsen op Bingel

Samenhang: geeft weer hoe deze les zich verhoudt tot andere lessen in het thema en tot de
leerlijnen in TALENT (dus ook themaoverschrijdend).
Lesdoelen: bij elke les vind je een overzicht van de doelen die in de les behandeld worden.
‐ Hoofddoel van de les ‐> geeft de focus van de les weer.
‐ Andere doelen ‐> doelen die expliciet en impliciet in de les aan bod komen.
‐ Strategie(ën) ‐> de lees‐, spreek‐ , luister‐ of schrijfstrategieën die expliciet in de les aan bod
komen.
‐ Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden doelen ‐> doelen rond sociale vaardigheden,
ICT e.a. die in de les aan bod komen.
De doelen in de handleiding zijn, omwille van verschillende leerplannen over de 3 netten, VAN
IN‐doelen.
Bovendien garanderen we zo een langere levensduur van de handleiding. Immers: leerplannen
veranderen nogal eens. Door de doelen digitaal aan te bieden kunnen wij de nodige
aanpassingen probleemloos uitvoeren.
(Denk bv. aan ZILL (KathOndVl), dat doorlopend updates kent).
Via de gratis Bingel planner vind je alle doelen gelinkt aan de doelen van je eigen net.
De doelen werden ruim op voorhand uitgeleverd aan leveranciers van andere agendasystemen.
Op het lerarengedeelte van Bingel vind je aanvullende bestanden terug:
‐ De eindtermen bij de lessen.
‐ De doelen voor het differentiatieblok (omwille van keuzemogelijkheden bij deze lessen).
‐ De doelen voor het evaluatieblok (omwille van keuzemogelijkheden bij deze lessen).
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7/8

3.2 Lesvoorbereiding (lj2)

Overzicht van de
woordenschat in
de les

Kopieerblad met alle
woordenschat uit het
thema bij de les
betekenissen

Uitleg van elke
werkvorm bij
themaplanner

‐ Voorbereiding: wat je best doet om de les voor te bereiden. Bv. kopieerbladen, kaartjes
knippen, …
‐ Woordenschat: in de lessen wordt de woordenschat van de leerlingen uitgebreid. De
woordenschat wordt tijdens de les behandeld en wordt nog eens geconsolideerd en
gesemantiseerd in de les betekenissen van week 3 (+ bingeloefeningen).
‐ Tekstwoorden: uitbreiding van de actieve, dagelijkse woordenschat
‐ School‐ en instructietaal: uitbreiding van de specifieke schoolwoordenschat.
Het totaaloverzicht van de woordenschat in elk thema vind je op het kopieerblad bij de
les betekenissen (telkens in week 3).
‐ Coöperatieve werkvormen in de les: overzicht van de coöperatieve werkvormen in de
les. Werkwijze van elke werkvorm vind je bij de themaplanner.
‐ Leergebiedoverschrijdende en persoonsgebonden ontwikkeling: duiding van hoe
gewerkt wordt aan doelen rond sociale vaardigheden, ICT…
‐ Brug met andere leergebieden: vrijblijvende tips om de inhouden binnen andere
leergebieden uit te breiden.
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3.2 Lesvoorbereiding (lj2)
Bordles

8/9
Lesfase 1

Grijze tekst = voor leraars zonder digibord

Materialen

De lesgang bestaat uit drie grote delen:
‐Oriënteren en plannen
‐Hoofddoel uitvoeren en verwerken
‐Controleren en reflecteren
De tussentitels maken voor ervaren leerkrachten duidelijk waar elk lesblok voor staat.
Minder ervaren leerkrachten hebben steun aan de uitgeschreven lesgang.
Coöperatieve werkvormen staan in vetjes onder de tussentitels.
In de linkermarge staan iconen voor de bordles. De bordles is niet hetzelfde als het
bordboek.
‐ Het bordboek = weergave van wat de leerling voor zich heeft.
‐ De bordles = online ondersteuning van de les voor de leraar. Vergelijk het wat met een
Powerpointpresentatie waarin voorbereide schermen de lesgang ondersteunen (bv.
sleepoefeningen, foto om te bespreken, filmpje, audiofragment…).
Eerste icoon in de lesgang = scherm 1 van de bordles.
Grijze aanduidingen en grijze zinnen in de lesgang zijn alleen bedoeld voor leerkrachten
die geen gebruik maken van het bordboek (digitaal schoolbord of beamer). Deze
duidingen maken duidelijk welke extra acties zij moeten ondernemen om de les vlot te
kunnen geven. Zij vinden een downloadbare bundel op het lerarengedeelte van Bingel
met extra materialen. Deze bundel printen ze best af bij de start van het schooljaar om
doorheen het schooljaar te gebruiken.
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3.2 Lesvoorbereiding (lj2)

Lesfase 2

9

Oefeningen vetjes

De oefeningen staat in het vet om sneller op te merken wanneer welke oefening
opgelost wordt.
Er staan tips voor aanpassing van de lesgang in de marge.
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3.2 Lesvoorbereiding (lj2)

Lesfase 3

9

Zelfevaluatiekader
bij taallessen

Bij het lesblok controleren en reflecteren wordt in de taallessen verwezen naar het
zelfevaluatiekader voor de leerlingen in het taalschrift.
Deze zelfevaluatie reflecteert op het hoofddoel, de andere doelen en vaak ook op
leergebiedoverschrijdende doelen.
De leerling evalueert de mate waarin hij de doelen bereikte. Daarbij kan, zeker in de
lagere leerjaren en bij de opstart met TALENT, wat ondersteuning nodig zijn.
De schrijflijnen onderaan het zelfevaluatiekader zijn bedoeld voor de leerkracht om
feedback op de zelfevaluatie te geven.

21

9

3.2 Lesvoorbereiding (lj2)
= Driesporenbeleid

Op het einde van de lesgang biedt TALENT uitgeschreven tips voor het voeren van een
driesporenbeleid (L2/L3/L4) of een viersporenbeleid (L5/L6, vierde spoor is
curriculumdifferentiatie als voorbereiding op de B‐stroom van het secundair onderwijs).
Je vindt er suggesties en tips voor verlengde instructie/ meer uitdaging/verdieping of
een aantal handige zorgtips.
Deze tips zijn gericht op de noden van elke groep. Niet alle leerlingen maken alle
oefeningen en niet alle werkvormen zijn gelijk voor alle leerlingen.
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3.2 Lesvoorbereiding (lj5)
Viersporenbeleid

Viersporenbeleid 5 /6 (voorbereiding voor de B‐
stroom SO) voor taaldenken en spelling

Op het einde van de lesgang biedt TALENT uitgeschreven tips voor het voeren van een
driesporenbeleid (L2/L3/L4) of een viersporenbeleid (L5/L6, vierde spoor is
curriculumdifferentiatie als voorbereiding op de B‐stroom van het secundair onderwijs).
Je vindt er suggesties en tips voor verlengde instructie/ meer uitdaging/verdieping of
een aantal handige zorgtips.
Deze tips zijn gericht op de noden van elke groep. Niet alle leerlingen maken alle
oefeningen en niet alle werkvormen zijn gelijk voor alle leerlingen.
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3.2 Lesvoorbereiding (lj2)

Verkleinde weergave van de
correctiesleutel in de
handleiding

In de handleiding staat, na de lesgang, telkens een verkleinde weergave van het taal‐ of
spellingschrift in de vorm van de correctiesleutel, met extra aanduidingen in de marge.
Er zijn uiteraard ook correctiesleutels van de materialen beschikbaar voor bv.
zelfcorrectie door de leerlingen.
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4.1 KENM = kennismakingsactiviteit (lj2)

Tablet

Bordboek
PC

Elk thema start met de ontdekplaat.
Een ontdekplaat is een digitale ‘mindmap’ waarop leerlingen allerlei inhouden mbt het
thema vrij kunnen ontdekken.
Heel wat inhouden van de ontdekplaat komen nadien uitgebreid aan bod in het
taalthema.
De link naar de ontdekplaat vind je terug:
‐ op het leerlinggedeelte van Bingel (voor gebruik op tablets in de klas of voor thuis)
‐ in het bordboek (voor gebruik op digitaal schoolbord – op de startpagina van het
thema in het bordboek van het taalschrift)
De bedoeling van de ontdekplaat is het activeren van de voorkennis, vrij inhouden en
interesses ontdekken.
De ideale werkvorm: per twee aan de tablet. Overleggen wat ze bekijken en ontdekken
volgens hun interesse. Baken de tijd wel af. Ze moeten niet alles van de ontdekplaat
ontdekt hebben. Sommige zaken uit de ontdekplaat komen terug in de lessen. Kinderen
die deze elementen bekeken, kunnen hun voorkennis dan duiden.
In de ontdekplaat zit telkens ook een vriendenboekje of auteursfilmpje van de auteur die
de verhalen voor het thema van TALENT schreef. Geregeld wordt er in de lessen
verwezen naar dit vriendenboekje of dit filmpje.
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4.2 VVL = vlot en vloeiend lezen

2

(lj2) leestechnische vaardigheden:
woordrijtjes, zinnen en korte teksten (individueel lezen/
duolezen/koorlezen)
Alle
materialen in
leesboek

3

(lj2/3) oefenen op het vlot, vloeiend en expressief lezen
van teksten (individueel lezen/duolezen/koorlezen/
theaterlezen)

(lj2‐6) vrij lezen

Vlot en vloeiend lezen is eigenlijk een synoniem voor technisch lezen. TALENT beoogt in
deze lessen echter meer dan het zuiver technische lezen.
Zuivere leestechnische lessen vind je alleen nog in het tweede leerjaar.
In het tweede en het derde leerjaar wordt klemtoon gelegd op het vlot, vloeiend lezen
en expressief lezen van teksten.
In alle leerjaren trekt TALENT tijd uit om vrij te lezen.
Elke leerling vindt motiverende en leuke verhalen in de Talentbib. Deze is beschikbaar
op papier of digitaal op Bingel (elk boek op verschillende leesniveaus beschikbaar op
Bingel).
Ook BiB‐BoX kan een leuke aanvuling zijn van de klasbibliotheek. Ook hier kan gelezen
worden op papier of digitaal, en bovendien biedt Bingel bij zowel Talentbib als BIB‐BoX
oefeningen rond technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat bij elk boek.
LJ 2: focus op leestechniek
LJ 3: oefenen op lezen op verschillende manieren zodat ze het ook leuk vinden
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4.2 VVL = vlot en vloeiend lezen

11

lj2 – technisch lezen: 25 min – week 1, week 2, week 3
Doel: type moeilijkheid

Ga door‐gedeelte

Het leesboek (boek met een harde kaft) is alleen beschikbaar voor leerjaren 2 en 3.
Daarin staan alle materialen voor de lessen vlot en vloeiend lezen (uitgezonderd voor de
lessen vrij lezen).
In het tweede leerjaar wordt elke week geoefend op de zuivere leestechnische
vaardigheden. Woorden in wisselrijtjes, zinnen en beknopte teksten focussen op één
leestechnische moeilijkheid.
Werkvormen als duolezen en koorlezen worden hier frequent toegepast.
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4.2 VVL = vlot en vloeiend lezen

12

Lj2 en 3 – groeiboek: 25 min – week 1
Gemakkelijk

Basisniveau

Uitdagend

Talentbib
Bingel: boeken beschikbaar op 2/3 leestechnische niveaus

In het leesboek van het tweede en derde leerjaar staat telkens ook een vervolgtekst in 3
delen.
Het betreft de eerste 3 fragmenten uit een van de boeken van de Talentbib.
Fragment 1 (deel 1) komt uit het boek dat geschreven is op het lage AVI‐niveau,
fragment 2 (deel 2) is het vervolg op fragment 1 en komt uit het boek op basisniveau,
fragment 3 (deel 3) is het vervolg op fragment 2 en komt uit het boek op het hoge AVI‐
niveau.
Bedoeling: iedereen start bij deel 1. Een vlotte lezer zal bij deel 3 geraken, een moeilijke
lezer niet.
Daarna kan elke leerling het boek op eigen niveau verder lezen in de boekenkast van
Bingel.
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4.2 VVL = vlot en vloeiend lezen
Lj2 en 3 – verhaal met de personages: 25 min – week 2
3 kortverhalen, ieder leest op eigen leesniveau

Individueel lezen, in groep vertellen
(gelijkenissen / verschillen)

In het tweede en derde leerjaar zijn er bovendien kortverhalen rond vaste personages.
Elk kortverhaal is geschreven op een bepaald AVI‐niveau.
Elke leerling leest het verhaal op eigen niveau en bespreekt het verhaal vervolgens met
twee andere leerlingen die de andere verhalen lazen.
Het lezen van de teksten kan uiteraard ook als huistaak gegeven worden.
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4.2 VVL = vlot en vloeiend lezen

13

Lj 2 en 3 – theaterlezen: 25 min – week 3
Weergave van de letters ondersteunt bij
expressief voorlezen
Elke rol = eigen leestechnisch niveau

In de derde week van elk thema vind je in het leesboek van het 2e en 3e leerjaar telkens
een theatertekst.
Er wordt daarbij geoefend op het expressief lezen van teksten.
Elke rol werd uitgeschreven volgens een AVI‐niveau. Een sterke lezer, gemiddelde lezer
en moeilijke lezer lezen samen en hardop (expressief) de tekst.
Daarbij is er ondersteuning van visuele prosodie: de woorden en letters ondersteunen
de expressie (zie ook bv. Vos en Haas, Geronimo Stilton…)
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4.2 VVL = vlot en vloeiend lezen (lj2)
lj2‐6 – vrij lezen: 25 min – week 1, week 2, week 3
Algemene opdrachten

In elk leerjaar is er, in elke week, tijd uitgetrokken om vrij te lezen (25 minuten per week)
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4.2 Vrij lezen  Talentbib  leesmotivatie

14

lj2/3

2 boekjes fictie per thema
3 boekjes non‐fictie per leerjaar
 TALENTBIB (1 ex. van elk boek)
 Boekenkast Bingel – elk boek op aansluitend leesniveau (incl.
leesondersteuning)

De fictiefragmenten en de informatieve fragmenten uit de lessen vlot en vloeiend lezen
(L2/L3) en de lessen taalvaardigheid komen uit boeken die speciaal voor TALENT
geschreven werden door Vlaamse jeugauteurs.
Deze boeken vind je terug:
‐ in de folio Talentbib.
‐ op Bingel in de boekenkast.
Alle fictieboeken zijn geschreven op 2 of 3 AVI‐niveaus, zodat elke lezer (moeilijk of
sterk) het boek kan lezen.
De informatieve boeken zijn niet geschreven op AVI‐niveau, maar wel volgens
leesbaarheid in elk leerjaar (bv. vermijden van grote getallen in L2…)
De klassiekers uit de bovenbouw zijn alleen beschikbaar in de folio Talentbib.
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4.2 Vrij lezen 

Talentbib

 leesmotivatie

14

lj4/5/6

1 boekje fictie per thema (waarvan 2 klassiekers per leerjaar)
3 boekjes non‐fictie per leerjaar
 TALENTBIB (1 ex. van elk boek)
 boekenkast Bingel – elk fictieboek (behalve de klassiekers) op 2
leesniveaus

De fictiefragmenten en de informatieve fragmenten uit de lessen vlot en vloeiend lezen
(L2/L3) en de lessen taalvaardigheid komen uit boeken die speciaal voor TALENT
geschreven werden door Vlaamse jeugauteurs.
Deze boeken vind je terug:
‐ in de folio Talentbib.
‐ op Bingel in de boekenkast.
Alle fictieboeken zijn geschreven op 2 of 3 AVI‐niveaus, zodat elke lezer (moeilijk of
sterk) het boek kan lezen.
De informatieve boeken zijn niet geschreven op AVI‐niveau, maar wel volgens
leesbaarheid in elk leerjaar (bv. vermijden van grote getallen in L2…)
De klassiekers uit de bovenbouw zijn alleen beschikbaar in de folio Talentbib.
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4.2 Vrij lezen ‐> leesmotivatie (lj2)
Talentbib
Overzicht van de titels in de Talentbib (folio en boekenkast bingel)
leerjaar

thema

Titel

Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2
Talentbib 2

thema 1
thema 1
thema 2
thema 2
thema 2
thema 3
thema 3
thema 4
thema 4
thema 5
thema 5
thema 6
thema 6
thema 7
thema 7
thema 7
thema 8
thema 8
thema 9
thema 9
thema 9

Ali en Tak
Prinses Kaatje
Amber van tien hoog
Allemaal gaatjes
Gaatjes
Een bed op reis
Een stem onder mijn bed
Tims wens
Hola oma!
Kippen leggen varkens
Geen doetjes
Een deksels geschenk
Een hoed voor konijn
De kooi
Niemand ziet mij graag
De grote tuin
Big en Kit
Ja of nee
Het Grote Zeespel
Op jacht naar de schat
De zee

auteur
Bart Demyttenaere
Bart Demyttenaere
Dirk Nielandt
Dirk Nielandt
Moniek Vermeulen
Riet Wille
Riet Wille
Inge Bergh
Inge Bergh
Moniek Vermeulen
Moniek Vermeulen
Brigitte Minne
Brigitte Minne
Geert De Kockere
Geert De Kockere
Geert De Kockere
Reine De Pelseneer
Reine De Pelseneer
Stijn Moekaars
Stijn Moekaars
Liesbeth Van Bogaert

op papier
nwe AVI
M4
M4
M4
M4
‐
M4
M4
M4
M4
E4
E4
E4
M4
E4
E4
‐
E4
E4
E4
E4
‐

op papier
oude AVI
4
4
4
4
‐
4
4
4
4
5
5
5
4
5
5
‐
5
5
5
5
‐

via bingel.be
nwe AVI
E3 ‐ M4 ‐ E4
E3 ‐ M4
E3 ‐ M4 ‐ E4
E3 ‐ M4
‐
E3 ‐ M4 ‐ E4
E3 ‐ M4
M4 ‐ E4 ‐ M5
M4 ‐ E4
M4 ‐ E4 ‐ M5
M4 ‐ E4
M4 ‐ E4 ‐ M5
M4 ‐ E4
M4 ‐ E4 ‐ M5
M4 ‐ E4
‐
M4 ‐ E4 ‐ M5
M4 ‐ E4
M4 ‐ E4 ‐ M5
M4 ‐ E4
‐

via
bingel.be
oude AVI
3‐4‐5
3‐4
3‐4‐5
3‐4
‐
3‐4‐5
3‐4
4‐5‐6
4‐5
4‐5‐6
4‐5
4‐5‐6
4‐5
4‐5‐6
4‐5
‐
4‐5‐6
4‐5
4‐5‐6
4‐5
‐

Een overzicht van alle boeken met hun AVI‐niveau vind je op het lerarengedeelte van
Bingel bij downloads – overzichtsdocumenten.

34

14

4.2 Vrij lezen ‐> leesmotivatie (lj4)

Talentbib
Overzicht van de titels in de Talentbib (folio en boekenkast Bingel)
leerjaar

thema

Titel

Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4
Talentbib 4

thema 1
thema 2
thema 2
thema 3
thema 3
thema 4
thema 5
thema 6
thema 6
thema 7
thema 8
thema 9

Silke Speurneus
Charlotte's web
Overleven in de wilde natuur
Droomprinses
Zoete dromen
Ik ben Laika
De verloren woorden van Antonio
De donkere diepte
Aan de top
Morgen was het feest
Niemand zoals jij
De serres van Mendel

auteur
Reina Olivier
E.B.White
Moniek Vermeulen en
Katie Velghe
Karla Stoefs
Paul De Moor
Linda Van Mieghem
Jeroen Defauw
Annick Beyers
Toon Tellegen
Evelien De Vlieger
Kirstin Vanlierde

op papier
nwe AVI
M6
‐
‐
M6
‐
M6
M6
E6
‐
‐
E6
E6

op papier
oude AVI
7
‐
‐
7
‐
7
7
8
‐
‐
8
8

via bingel.be
nwe AVI
E5 ‐ M6
‐
‐
E5 ‐ M6

via
bingel.be
oude AVI
6‐7
‐
6‐7

‐
E5 ‐ M6
E5 ‐ M6
M6 ‐ E6
‐
‐
M6 ‐ E6
M6 ‐ E6

6‐7
6‐7
7‐8
‐
‐
7‐8
7‐8

Een overzicht van alle boeken met hun AVI‐niveau vind je op het lerarengedeelte van
Bingel bij downloads – overzichtsdocumenten.
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4.3 TAALV = taalvaardigheid

Lezen, luisteren, spreken en schrijven geïntegreerd

Binnen elke les meerdere
domeinen (samenhang)

Altijd betekenisvol en (waar
kan) functioneel

In de lessen taalvaardigheid werden de domeinen lezen, luisteren, spreken en schrijven
geïntegreerd. Dat betekent dat ze samenhangend in één les aan bod komen.
Bovendien willen we de lessen betekenisvol maken (je doet de activiteiten met een
bepaald doel voor ogen) en waar kan functioneel (je gebruikt wat je deed voor iets in
het ‘echte’ leven).
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4.3 TAALV = taalvaardigheid (lj3)
2

1

Kennismaking met
jeugdauteur (a.d.h.v.
vriendenboekje) +
fictietekst lezen

Vragen
vriendenboekje
noteren

3

Info uit tekst halen

4

Info uit tekst halen
+ fiches invullen =
kwartet

De 4 taalvaardigheidslessen bouwen voort op elkaar. Wat aan bod kwam in de eerste
taalvaardigheidsles wordt verdergezet in de volgende, zodat we op het einde tot een
(compact) ‘product’ komen (= betekenisvol werken).
Vandaar dat deze 4 lessen best door dezelfde leerkracht gegeven worden in het geval
van een duobaan.
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4.3 TAALV = taalvaardigheid (lj5)
2

1

3
4

Fictietekst lezen over
geheimcodes

Informatieve teksten over
geheimschrift en codetaal
lezen en verwerken

E‐mail schrijven om deel te
nemen aan een zoektocht
met geheimcodes

De zoektocht in code uit de
vorige les uitvoeren

De 4 taalvaardigheidslessen bouwen voort op elkaar. Wat aan bod kwam in de eerste
taalvaardigheidsles wordt verdergezet in de volgende, zodat we op het einde tot een
(compact) ‘product’ komen (= betekenisvol werken).
Vandaar dat deze 4 lessen best door dezelfde leerkracht gegeven worden in het geval
van een duobaan.
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4.4 SPL = spelling (lj2)

18

1 les = 3 lesblokken, ZELF in te plannen in de week (bv. ma/di/do)
• aanbreng (vanuit context) – 25’
• inoefening – 25’
• signaal en integratie (partnerdictee + transfer) – 25’

In de handleiding vind je in elke week één spellingles terug.
Deze spellingles moet je zelf spreiden over de week. Het is 1 lesgang bestaande uit drie
blokken van 25 minuten. Jij kiest wanneer je de blokken inplant (Bv. ma‐di‐do)
In het spellingschrift bestaat elke spellingles uit 4 bladzijden.
Bladzijde 1 => lesblok aanbreng
Bladzijde 2 en 3 => lesblok inoefening
Bladzijde 4 => lesblok signaal en integratie
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4.4 SPL = spelling (lj2)
Blok 1: aanbreng – 25 minuten
Verwijzing naar Spellingweter
achteraan Spellingschrift

Vertrekkend van een context:
• toptekst
• toptekening
• toppuzzel

Bordles: herhalen voorgaande
les (dictee met schrijflei)

Visueel dictee: woord
• bekijken
• afdekken
• schrijven
Zinnen geven aanvullende
context

Elke spellingles begint vanuit een context of speelse oefening (toptekst / toptekening
(=kijkplaat) / toppuzzel).
Daarin komen woorden van één of meer moeilijkheden aan bod.
Er komen dus in sommige lessen (zeker in de bovenbouw) meerdere moeilijkheden aan
bod. De blok ‘samenhang’ in de handleiding maakt duidelijk welke inhouden herhaling
zijn en welke inhouden nieuwe leerstof zijn.
Onder de toptekst/topprent/toppuzzel wordt telkens verwezen naar de bijhorende
spellingweters (zitten ook in de bordles). De leerling vindt de spellingweters achteraan in
het spellingschrift.
Oefening 1 behoort tot de lesblok aanbreng. Het is telkens een visueel dictee: je leest
het woord, bedekt het en schrijft het vervolgens op. De zin geeft daarbij ook context aan
het woord.
Gebruik oefening 1 ook om actief met de leerlingen te leren: duid de moeilijkheden in
de woorden aan in een kleur en bespreek ze.
Leerkrachten die graag werken vanuit woordpakketten, kunnen de woorden van
oefening 1 hiervoor gebruiken. Het zijn hoogfrequente woorden van elke moeilijkheid.
Veelgestelde vraag:
In het eerste thema zijn de spellinglessen erg zwaar. Hoe komt dat?
Antwoord: de eerste spellingslessen zijn herhalingslessen van reeds behandelde leerstof
uit het voorgaande leerjaar. Er wordt geen nieuwe leerstof in aangebracht. Omdat er
diverse moeilijkheden aan bod komen, kan de les zwaar overkomen. De leerstof werd
echter al aangebracht en ingeoefend in de voorgaande leerjaren. Indien nodig kan er
meer tijd uitgetrokken worden voor de eerste spellinglessen.
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4.4 SPL = spelling (lj2)

21

Blok 2: inoefening – 25 minuten
zinnen

woorden
teksten

De tweede en derde bladzijde van het werkschrift bevat de materialen voor de
inoefening. De oefeningen bouwen op in moeilijkheid: van woorden naar zinnen naar
teksten.
Hierin kan gedifferentieerd worden. Moeilijke spellers kunnen minder focussen op de
laatste oefeningen (tekstniveau), sterke spellers kunnen minder focussen op de eerste
oefeningen (woordniveau).
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4.4 SPL = spelling (lj2)

22/
23

Blok 3: signaal en integratie – 25 minuten

Inhouden uit voorbije lessen  transfer
Creatieve verwerking

Het laatste lesblok = Signaal en integratie. In het spellingschrift is dit telkens de 4e (en
laatste) bladzijde van de spellingweek.
Partnerdictee: kan uiteraard in diverse vormen uitgevoerd worden:
‐ Partnerdictee is mogelijk moeilijk haalbaar in begin L2 (omwille van technische
leesbaarheid en uitspraak). Een klassikaal dictee kan aangewezen zijn.
‐ Groepsdictee: een sterke lezer dicteert aan enkele leerlingen.
Belangrijkste bij het partnerdictee is de correctie nadien: in overleg met een
medeleerling of leerkracht de gemaakte fouten bespreken en de juiste werkwijze
voordoen.
Integratieoefening: de reeds geleerde spellingmoeilijkheden samenhangend aan bod
laten komen (=transfer).
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4.4 SPL = spelling (lj2)

22

Blok 3: signaal (en integratie) – 25 minuten

Woorden uit de les
+
Transferwoorden

Partnerdictee

1. Elkaar dicteren
2. Opschrijven + signaal (!)
3. Samen verbeteren
4. Oplijsten i.f.v. leren leren

Partnerdictee: kan uiteraard in diverse vormen uitgevoerd worden:
‐ Klassikaal dictee: leerkracht dicteert 1 kaartje, de leerlingen schrijven op.
‐ Partnerdictee is meer motiverend maar mogelijk moeilijk haalbaar in begin L2
(omwille van technische leesbaarheid en uitspraak). Een klassikaal dictee kan
aangewezen zijn.
‐ Groepsdictee: een sterke lezer dicteert aan enkele leerlingen.
Belangrijkste bij het partnerdictee is de correctie nadien: in overleg met een
medeleerling of leerkracht de gemaakte fouten bespreken en de juiste werkwijze
voordoen.
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4.4 SPL = spelling
Verenkelen/verdubbelen/gewoon schrijven
Spellingweter

Wandplaat

•
•
•

Op papier
In het bordboek
Aanpasbaar
Wordbestand op Bingel

Instructiefilmpje

•
•

In het bordboek
Op Bingel (leerlingen)

Uitleg van het schema voor verenkelen en verdubbelen:
Verdeel het woord in klankgroepen (vaardigheid die reeds aangeleerd werd in de
kleuterschool).
Bv. boo‐men
Welke klank hoor je op het einde van de klankgroep? Bv. oo
De klank is lang ‐ > schrijf 1 klinker en 1 medeklinker.
Instructiefilmpjes in de bordles en op het leerlingengedeelte van Bingel verduidelijken de
aanpak van moeilijke inhouden van spelling en taaldenken.
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4.4 SPL = spelling
Spellingliedjes

Karaoke

•
•

In het bordboek
Op Bingel (leerlingen)

Er zijn ondersteunende spellingliedjes voor enkele inhouden. Deze vind je terug in het
bordboek (check zeker de medialijst in het bordboek) en op het leerlingengedeelte van
Bingel.
De teksten van de liedjes staan achteraan in het spellingschrift.
Muzikale leerkrachten vinden de partituren van de liedjes op het lerarengedeelte van
Bingel (rubriek ‘extra materialen voor spelling’).
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4.4 SPL = spelling

24/
25

Evaluatie spelling
Na elk thema: evaluatie (dictee kortetermijngeheugen)

Na T3, T6, T9: evaluatie (dictee langetermijngeheugen =
“controledictee”)

Spelling wordt op 3 manieren geëvalueerd:
‐Partnerdictee = wekelijkse dictee in het spellingschrift.
‐Dictee kortetermijngeheugen = op het einde van elk thema is er een dictee dat de
beheersing van de inhouden van het thema controleert. Er is een gewoon dictee en een
zorgdictee. Een zorgdictee behandelt alleen woorden uit de spellingles. De
transferwoorden worden aangeboden om te kopiëren. (= verregaande dispenserende
maatregel).
‐Controledictee = dictee voor langetermijngeheugen. Na 3 thema’s worden de inhouden
van de voorbije 3 thema’s getoetst. Er is een gewoon dictee en een zorgdictee. Een
zorgdictee behandelt alleen woorden uit de spellingles. De transferwoorden worden
aangeboden om te kopiëren. (= verregaande dispenserende maatregel).
Op Bingel is er voor het controledictee een zorg‐ en differentiatiemodule, waarin de
punten ingegeven kunnen worden (normering wordt dan zichtbaar) en waarbij, op basis
van een foutenanalyse, een remediëringspakket voor elke leerling samengesteld kan
worden (folio en/of digitaal).
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4.5 TD = taaldenken (lj5)
Taalweter
(met instructiefilmpje)

Thema‐gerelateerde context

Taaldenken = taalbeschouwing. De term taaldenken verduidelijkt aan de leerlingen dat je
in deze lessen nadenkt over de taal an sich.
De taalweters geven de nodige ondersteuning. Er zijn instructiefilmpjes beschikbaar over
de inhouden (als het bingelicoon in de taalweter staat, is er ook een instructiefilmpje
over beschikbaar).
De instructiefilmpjes vind je:
‐ in de bordles.
‐ op het leerlingengedeelte van Bingel.
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4.5 TD = taaldenken (lj5) + leren leren
Toetsvoorbereidingsbladen op Bingel

Voor L4/L5/L6 vind je op het lerarengedeelte van Bingel toetsvoorbereidingsbladen als
voorbereiding op de thematoets taaldenken.
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4.6 TS = taalspel (= vroegere muz. taalgebruik – lj2)
Creatief en expressief
taalgebruik:
•
•
•
•
•

poëzie
jabbertalk
uitspraakoefeningen
dialect
...

Niet altijd in taalschrift –>
bordles op het einde van
de voorgaande les

Taalspel = spelen met taal, op een creatieve en muzische manier taal gebruiken (bv.
poëzie, jabbertalk…)
In deze lessen komen doelen muzische vorming aan bod en doelen Nederlands.
Veelgestelde vraag:
‐ In de lesgang van de les taalspel wordt verwezen naar de bordles. Er is echter geen
pagina over de les taalspel in het bordboek (want er is ook geen schriftelijke verwerking
door de leerlingen). Waar vind ik de bordles terug?
Antwoord: het icoon van de bordles vind je terug op het einde van de les voorafgaand
aan de les taalspel.
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17

4.7 BETEK = betekenissen (woordenschat in ruime zin)

Herhaling van woorden uit het thema:
•
•
•

tekst‐ en themawoorden (gekleurd)
terloopswoorden (zwart)
school – en instructietaal (gekleurd)

Ook uitdrukkingen en zegswijzen

In de taallessen van het thema wordt geregeld woordenschat beklemtoond.
We onderscheiden 2 types woorden:
‐ tekstwoorden: woorden en uitdrukkingen uit teksten die inhoudelijk interessant zijn
om op die leeftijd actief te kunnen gebruiken.
‐ school‐ en instructietaal: woorden en uitdrukkingen die belangrijk zijn om actief te
kunnen gebruiken ifv de schoolcarrière.
Deze woorden worden in kleur aangeduid in de woordenschatkaders bij de lessen en
worden opgesomd bij de lesgang.
Ter info: de zwarte woorden uit de woordenschatkaders moeten niet actief gebruikt
worden. Ze worden verklaard ifv goed tekstbegrip, maar de leerlingen gaan er niet mee
aan de slag.
Alle tekstwoorden en alle school‐ en instructietaal wordt op het einde van het thema
geconsolideerd in de les betekenissen. Het kopieerblad bij de les geeft een overzicht van
alle woorden die behandeld werden/worden.
Bij de toets taaldenken wordt de woordenschat van het thema telkens getoetst.
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4.7 BETEK = betekenissen (lj2) (woordenschat in ruime zin)

17/
18

Tekst‐ en themawoorden
Schooltaalwoorden

Voorbeeld van woordenschatkader bij een les. De kleurde woorden uit het
woordenschatkader moeten actief door de leerlingen gebruikt kunnen worden en
worden geconsolideerd en gesemantiseerd in de les betekenissen op het einde van het
thema.
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17

4.7 BETEK = betekenissen (lj2)

Overzicht woorden per thema als
kopieerblad in de handleiding bij
de les betekenissen

Voorbeeld van het kopieerblad bij de les betekenissen. Dit kopieerblad geeft een
overzicht van alle behandelde woorden in het thema.
De woordenschat uit de les wordt getoetst wordt in de toets taaldenken.

52

30

4.8 DIFBL = differentiatieblok (lj4)
•
•
•
•

Speelt zich af voor de toets
Herhalingskansen en uitdagingskansen
(Kan) op basis van het portfolio
Ondersteuning via Bingel
Herhalingskansen:
• Spelling
• Taaldenken
• Betekenissen
• Lezen fictie
• Lezen non‐fictie
• (Luisteren)

Uitdagingskansen
Taaltaak ‐>
samenwerkend leren
Taken zelfstandig werk:
• Taak A = basisniveau
• Taak B = plusniveau
• Taak C = spelling:
integratieoefeningen
Kan ook als huistaak gebruikt worden

Differentiatieblok = blok van 100 minuten om zelf de nodige zorgmaatregelen te
plannen.
Bv. meer tijd nemen bij de lessen om stil te staan bij iets dat nog onvoldoende beheerst
is.
Bv. inhouden die klassikaal onvoldoende beheerst zijn, klassikaal herhalen
Bv. materialen om in hoeken‐ of contractwerk te gebruiken
Bv. evt. groepssamenstelling doen: leerling X Y Z herhalen leerstof terwijl anderen een
taaltaak maken, etc.
In de zorg‐ en evaluatiemap en op het lerarengedeelte van Bingel vind je de nodige
materialen hiervoor:
‐ H‐bladen: herhalen van de inhouden uit de lessen, gekoppeld aan het
zelfevaluatiekader voor de leerling in het taalschrift (rol van het portfolio).
‐ Taken zelfstandig werk en taaltaken voor leerlingen die zelfstandig kunnen herhalen of
uitdaging aan kunnen.
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30

4.8 DIFBL = differentiatieblok (lj4)
Zorg‐ en evaluatiemap
Bingel

Het portfolio biedt een handig overzicht van de inhouden uit het thema.
Door aan te kruisen welke doelen onvoldoende beheerst zijn door een leerling (kan op
basis van de zelfevaluatiekader gebeuren en op basis van observaties in de klas) kom je
te weten:
‐ wanneer deze leerling nog aan dat doel kan werken.
‐ welk H‐blad beschikbaar is om de inhoud te herhalen.
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4.8 DIFBL = differentiatieblok (lj4)
STAP 1: portfolio: obv observatie en zelfevaluatiekaders

Papier

STAP 2: portfolio

Zelfevaluatie van talige vaardigheden,
kennis en persoonsgebonden doelen

Papier

Digitaal

Digitaal

Je vindt de portfolio’s op papier in de zorg‐ en evaluatiemap of in een Excelbestand op
het lerarengedeelte van Bingel, onderdeel downloads ‐ portfolio’s.
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30

4.8 DIFBL = differentiatieblok (lj4)
Portfolio als vertrekpunt

Volgende leerkansen

Het Excelbestand op het lerarengedeelte van Bingel heeft als voordeel dat je de vorige
en volgende leerkansen van een bepaald doel te weten komt.
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30

4.8 DIFBL = differentiatieblok (lj4)
STAP 3: H‐blad, taaltaak, taak A/B/C

Papier

Kopiëren

OF

Digitaal

Printen (incl. naam)
en/of
Bingeloefeningen als taak te geven

De H‐bladen (herhalingsbladen) om te gebruiken in het differentiatieblok vind je in de
zorg‐ en evaluatiemap en op het lerarengedeelte van Bingel.
Als je ze print vanop Bingel, staat de naam van de leerling al op het blad.
Voor heel wat inhouden van de H‐bladen zijn er ook bingeloefeningen beschikbaar.
Daarvan vind je een overzicht op het lerarengedeelte van Bingel. Je kan deze oefeningen
klaarzetten als taak met een eenvoudige druk op de knop.
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30

4.8 DIFBL = differentiatieblok (lj4)

H‐blad ‐ Taaldenken

Je kan deze bladen uiteraard ook gebruiken als huistaak, binnen hoeken‐ of
contractwerk…
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30

4.8 DIFBL = differentiatieblok (lj4)
Taaltaak (coöperatief,
resultaat)

Taak (zelfstandig werk) A ‐
basisniveau
Taak (zelfstandig werk) B ‐
plusniveau
Taak (zelfstandig werk) C ‐
integratie spelling

H‐blad = voor leerlingen die een bepaald doel onvoldoende onder de knie hebben, maar
er zijn uiteraard ook leerlingen die maar 1 of geen H‐bladen nodig hebben.
Voor die leerlingen kan je kiezen uit:
taak A = taak zelfstandig werk op basisniveau
taak B = taak zelfstandig werk op plusniveau
taak C = integratietaak spelling
Taaltaak = taak die leidt naar een resultaat, die vaak coöperatief is en die wat langer
duurt dan de taken zelfstandig werk.
De duurtijd van de taak wordt telkens aangegeven op de bijhorende lesgang.
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4.9 EV = evaluatieblok

24

4.9.1 Formatieve toetsen

4.9.2 Summatieve toetsen

Na elk thema (einde week 3)

(Na thema 4/9) + controledictees
(na thema 3/6/9)
•
•
•
•

•

Begrijpend lezen fictie
Begrijpend lezen non‐fictie
Taaldenken incl. betekenissen (incl.
toetsvoorbereidingsbladen op Bingel)
Luisteren (3x per jaar)

•

Spelling

•

•
•
•

Keuzetoetsen
Papier + aanpasbaar Wordbestand
op Bingel

Begrijpend lezen fictie
Begrijpend lezen non‐fictie
Taaldenken incl. betekenissen
Luisteren

4.9.3 Permanente evaluatie

•
•
•
•

Spelling controledictees

Papier + aanpasbaar Wordbestand
op Bingel

•

Vlot en vloeiend lezen:
observatiepunten
Spreken: criteria bij de les +
observatiepunten
Luisteren: observatiefiches
Schrijven: criteria bij de les +
observatiepunten
Spelling: partnerdictees

Observatie en beoordeling vanuit
taal‐ en spellingtaken

Bij TALENT zijn, naast materialen voor permanente evaluatie (terug te vinden in zorg‐ en
evaluatiemap A en op het lerarengedeelte van Bingel) 2 soorten toetsen:
‐ Na elk thema zijn er formatieve toetsen voor begrijpend lezen fictie, begrijpend lezen
non‐fictie, taaldenken (incl. betekenissen) en spelling. Drie keer per jaar is er ook een
toets luisteren. Je selecteert uit deze toetsen de toetsen die je wenst af te nemen. Na
thema 4 en 9 zijn er summatieve toetsen voor begrijpend lezen fictie, begrijpend
lezen non‐fictie, taaldenken (incl. betekenissen) en luisteren. Na thema 3/6/9 is er
een controledictee voor spelling.
Alle toetsen worden aangeboden in de zorg‐ en evaluatiemap, op Bingel en als
aanpasbaar Wordbestand op het lerarengedeelte van Bingel.
Voor de onderdelen spreken en schrijven vind je geen toetsen in TALENT. Deze
onderdelen kunnen beoordeeld worden vanuit de spreek‐ en schrijftaken in TALENT. Bij
de opdrachten voor de leerlingen staan vaak criteria die als basis hiervoor kunnen
dienen.
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4.9.1 EV = formatieve toetsen (lj5)

24

Voorbeeld formatieve toets spelling (kortetermijngeheugen, na elk thema)

Gewone
versie

Zorgversie
geen
transfer‐
woorden

Voorbeeld van een toets spelling.
In de zorgversie van de toets worden de transferwoorden aangeboden als
kopieeroefening. Woorden die wel in de spellingles aan bod kwamen worden wel
‘gewoon’ getoetst.
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4.9.2 EV = summatieve toetsen

25

Controledictee en controlezorgdictee (dictee langetermijngeheugen)
Na thema 3, 6, 9 (in de planning = week van projectbundel)
Losse
woorden
Woorden in
zin
Zinnen
Incl. controlezorgdictee
(identiek aan
opbouw LVS)
Genormeerd voor L2, L3 en L5 (voor de gewone versie)
Volgend schooljaar genormeerd voor L4 en L6

Voorbeeld van een controledictee. De opbouw van de controledictees is vergelijkbaar
met die van de LVS‐toetsen.
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4.9.2 EV = summatieve toetsen

26

Controledictee (dictee langetermijngeheugen)

Normering controledictee
Punten ingeven
Digitaal

Normering: zones + percentielen op basis van
resultaten (enkel het gewone controledictee)

63

26

4.9.2 EV = summatieve toetsen
Remediëringsvoorstel na controledictee
Papier

Digitaal

R‐blad

• Takenpakket op maat van elke leerling
(R‐bladen incl. correctiesleutel of takenpakket op Bingel)
• Extra integratiebladen (incl. correctiesleutel)
• Bingeloefeningen

Na het afnemen van een controledictee kan je de punten invoeren in het
leerlinggedeelte van Bingel.
Je krijgt dan de normering van de punten te zien.
LET WEL: de normering van L4 en L6 kan pas gestart worden als er punten ingevoerd zijn.
Voor schooljaar 2019‐2020 bieden we dus geen normering aan voor L4 en L6. We vragen
wel om de punten in te voeren om de normering te kunnen uitvoeren ifv schooljaar
2020‐2021.
Daarnaast kan je van elk controledictee ook een foutenanalyse maken. Aangeduide
inhouden in de foutenanalyse worden geremedieerd:
‐op papier via een printbare bundel op maat van elke leerling.
en/of
‐via bingeloefeningen die als taak klaargezet worden door de leraar.
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4.9.2 EV = summatieve toetsen

26

Controledictee (dictee langetermijngeheugen)
Foutenanalyse na controledictee
Papier

• Verwijzing naar R‐bladen
• Aankruisen

Voorbeeld van een foutenanalyse na het controledictee. Je vindt deze foutenanalyse:
‐ op papier in de zorg‐ en evaluatiemap. Onderaan wordt verduidelijkt welke H‐bladen
uit de map ingeschakeld kunnen worden om te remediëren.
‐ op het lerarengedeelte van Bingel. Er wordt vervolgens een bundel samengesteld van
NIEUWE materialen (incl. handleiding voor de leraar) of er wordt een takenpakket van
bingeloefeningen voorgesteld.
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4.9.2 EV = summatieve toetsen na T4/9 (lj6)

26

Voorbeeld van een summatieve toets

Voorbeeld van een summatieve toets.
Je vindt de summatieve toetsen na thema 4 en na thema 9:
‐ in de zorg‐ en evaluatiemap bij thema 4 en bij thema 9.
‐ als aanpasbaar Wordbestand op het lerarengedeelte van Bingel.
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4.9.3 EV = permanente evaluatie (lj2)

24

Voorbeeld permanente evaluatie bij schrijven: criteria bij de les

Voorbeeld van permanente evaluatie bij spreken en schrijven.
Aan de hand van de beoordelingscriteria kan ook de leraar de opdracht quoteren voor
het rapport.
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28

4.9.4 EV = brede evaluatie en brede zorg
Curriculumdifferentiatie spelling en taaldenken

Alternatieve materialen voor leerlingen in 5 en 6
die een individueel aangepast curriculum (IAC)
volgen met het oog op de B‐stroom (doelen lj4)

Voor leerlingen van het 5e en 6e leerjaar die voorbereid worden op de B‐stroom in het
secundair onderwijs is er telkens een map curriculumdifferentiatie beschikbaar.
Deze biedt alternatieve lessen voor de onderdelen taaldenken en spelling (incl. telkens
een beknopte handleiding).
De andere lessen volgt deze leerling mee met de klasgroep.
Veelgestelde vraag:
Heb ik voor een leerling die het aangepast curriculum met het oog op de B‐stroom in
secundair onderwijs volgt nog een taalschrift en/of spellingschrift nodig?
Antwoord: Het taalschrift wel, het spellingschrift niet. De lessen taalvaardigheid zitten
immers mee in het taalschrift, en die volgt deze leerling wel mee met de klasgroep. Voor
de spellinglessen zijn er telkens kopieerbladen beschikbaar in de map, en dus wordt het
spellingschrift overbodig.
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3

5 Projectbundels

Leerjaar 2

Leerjaar 3

Project 1

Wist je dat?

Beelden

Project 2

Dat is mooi, niet?

Echt gebeurd?

Project 3

Van dino’s tot dodo’s

Wonderwater

3 projectbundels van 1 week
•
•
•
•

Domeinoverschrijdend (Nederlands, WO, muzische vorming, wiskunde, media)
Zo vaak mogelijk startend vanuit betekenisvolle en functionele taaltaken
Activiteitenreeks werkt aan een groter geheel
Geen toetsen (in de week van de projectbundel valt wel controledictee spelling)

De projectbundels zijn facultatief. Zij zijn leergebiedoverschrijdend, telkens vanuit een
focus op muzische vorming en WO (tijd, techniek…). Uiteraard is er telkens een sterk
uitgangspunt met Nederlands.
De projectbundels bevatten geen nieuwe doelen, maar bieden de kans om de
leergebieden Nederlands, wiskunde, WO, media en muzische vorming in samenhang te
behandelen.
Ze zijn uiterst motiverend voor de leerlingen, omdat ze werken naar een afgerond
product.
Er zijn geen toetsen bij de projectbundels voorzien. In de jaarplanning zijn dit wel de
weken waarin de controledictees gepland zijn.
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3

5 Projectbundels

Leerjaar 4

Leerjaar 5

Leerjaar 6

Project 1

Te laat!

De Warmste Klas

Een blik op de wereld

Project 2

Goochelen

Loop naar de maan

Van pool tot evenaar

Project 3

Dat klopt niet

Daar zit muziek in

Talent

3 projectbundels van 1 week
•
•
•
•

Domeinoverschrijdend (Nederlands, WO, muzische vorming, wiskunde, media)
Zo vaak mogelijk startend vanuit betekenisvolle en functionele taaltaken
Activiteitenreeks werkt aan een groter geheel
Geen toetsen (in de week van de projectbundel valt wel controledictee spelling)

De projectbundels zijn facultatief. Zij zijn leergebiedoverschrijdend, telkens vanuit een
focus op muzische vorming en WO (tijd, techniek…). Uiteraard is er telkens een sterk
uitgangspunt met Nederlands.
De projectbundels bevatten geen nieuwe doelen, maar bieden de kans om de
leergebieden Nederlands, wiskunde, WO, media en muzische vorming in samenhang te
behandelen.
Ze zijn uiterst motiverend voor de leerlingen, omdat ze werken naar een afgerond
product.
Er zijn geen toetsen bij de projectbundels voorzien. In de jaarplanning zijn dit wel de
weken waarin de controledictees gepland zijn.
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5 Projectbundels (lj4)
Projectbundels:
‐ doelen uit verschillende domeinen
‐ strategieën toepassen in andere domeinen
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5 Projectbundels – korte inhouden (per lj)

Werken naar
product

De inhouden van elke projectbundel staan beschreven in een overzichtsdocument dat je
terugvindt op het lerarengedeelte van Bingel in de rubriek downloads –
overzichtsdocumenten.
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6 Materialen

34

Voor de leerling:
• Taalschrift A, B, C (bronnen + verwerking in 1 boek)
• Leesboek Vlot en vloeiend lezen (leerjaar 2 en 3)
• Spellingschrift
• Werkwoordenblok (optioneel, voor leerjaar 4, 5 en 6)
• Projectbundel 1, 2, 3 (werkbundel voor het miniproject)

Voor de klas:
• Talentbib (basisniveau van elk boek)
• Wandplaten

Voor de leerling:
‐Taalschriften, Spellingschrift en Leesboek is basismateriaal.
‐Het werkwoordenblok (4/5/6) is facultatief. Er wordt niet mee gewerkt in de lessen,
maar kan aanvullend gebruikt worden, bv. als huistakenpakket. Het geeft extra
oefenkansen rond het schrijven van werkwoorden.
‐De projectbundels zijn facultatief en kunnen los van elkaar en in losse exemplaren
aangekocht worden.
Voor de klas:
‐De Talentbib is facultatief. De folio Talentbib kan gebruikt worden om actief te
promoten in de klas, de Talentbib op Bingel zit inbegrepen bij het Bingel Max pakket.
‐De wandplaten zijn op groot formaat beschikbaar. Je vindt ze ook in het bordboek en in
een pdf op het lerarengedeelte van Bingel (extra materialen).

73

6 Materialen
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Voor de leerkracht:
• Handleiding A, B, C (optioneel bij Bingel Plus of Bingel Max)
• Correctiesleutel Taalschrift A, B, C
• Correctiesleutel Spellingschrift
• Correctiesleutel Projectbundels
• Bordboek (Bingel Plus of Bingel Max)
• Zorg‐ en evaluatiemodule (incl. portfolio) (Bingel Max)

Optioneel:
• Zorg‐ en evaluatiemap A, B, C (optioneel bij Bingel Max)
• Map curriculumdifferentiatie (leerjaar 5 en 6) (optioneel bij Bingel Max)
• Cd/dvd‐box (optioneel bij Bingel Plus of Bingel Max)

Voor de leerkracht:
Elke gebruiker krijgt in 2019‐2020 het Bingel Max‐
pakket gratis.
De Cd‐ en DVD‐box wordt alleen gebruikt door
leerkrachten die werken zonder digitaal schoolbord of
beamer.
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7 Optimaal digitaal ondersteund
Alles handig bij elkaar op Bingel
Bingel:
• Extra oefenen via gemotiveerde werkvormen
• Ontdekplaten
• Gedifferentieerd leesmateriaal en instructiefilmpjes
Raket‐app:
• Voor de leerlingen: snel toegang vanuit het Taal‐ en
Spellingschrift naar extra oefeningen op Bingel
• Voor de leerkracht: ‘real time’ opvolging van hoe de leerlingen
oefenen, zodat je snel ziet welke leerlingen nog hulp nodig
hebben
Ontdekplaat:
• Start van elk thema
• Op basis van interesses van de leerlingen (coöperatief)
• Voorkennis activeren
• Woordenschat binnenbrengen
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Leraren‐app

Leerlingen‐app
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7 Optimaal digitaal ondersteund
Alles handig bij elkaar op Bingel

Bingel Planner:
• Handig inplannen van lessen
• Opvolging behandelde doelen
• Vanuit de les naar de ondersteunende tools
Bordboek en bordlessen:
• Gepersonaliseerd lesgeven
• Alle extra materialen bij de hand (correctiesleutels,
audio, video …)
• Mogelijkheid om eigen content toe te voegen
Zorg‐ en evaluatiemodule:
• Portfolio
• O.b.v. het portfolio suggesties voor remediëring, herhaling
en verrijking
• Downloadbare en aanpasbare toetsen

Plus handige overzichten via de Downloads.
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7 Optimaal digitaal ondersteund
Bingel Planner
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7 Optimaal digitaal ondersteund
Alles handig bij elkaar op Bingel

79

80

Hoe ondersteunen we je?

FAQ: www.talentvoortaal.be/FAQ

Startsessies
Starterskatern
Ouderpresentaties
Bingelacademie
Online lessen (webinars)
Online help Bingel
Mailbox: talent@vanin.be
Facebookgroepen
Educatief adviseurs
Klantendienst: basisonderwijs@vanin.be

Facebook‐groepen van gebruikers per leerjaar:
TALENT – Tweede leerjaar
TALENT – Derde leerjaar
TALENT – Vierde leerjaar
TALENT – Vijfde leerjaar
TALENT – Zesde leerjaar

Schrijf je zeker ook in voor de startersbegeleiding via www.viavanin.be/starters.

Goede raad:
‐Maak jezelf lid van de facebookgroep voor jouw leerjaar.
‐Schrijf je in via de link voor de startersbegeleiding. Je ontvangt dan tussentijds mails
met tips om je te ondersteunen.
‐Gebruik het mailadres talent@vanin.be. We staan voor je klaar.

81

