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WAT IS TALENTTALENT?

TALENT maakt je taalles samenhangend, functioneel, coöperatief en leuk. Zo wordt 
elke leerling taalvaardig!

TALENT zet in op leerrijk taalonderwijs met gemotiveerde leerlingen en een goed 
ondersteunde leerkracht aan het roer.

Daarom koppelen we de activiteiten in thema's en miniprojecten van TALENT aan 
elkaar. Meer nog: een taaltaak uit de ene les bouwt verder op de taaltaak uit de 
vorige les.

Op die manier bieden we activiteiten en opdrachten aan die betekenisvol zijn en, 
waar kan, ook functioneel. Bovendien bieden we je met TALENT ondersteuning in 
alle aspecten van je werk als leerkracht.

Aan de hand van de verschillende fasen in de onderwijscirkel leer je in deze 
methodewijzer TALENT kennen. 
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De jaarplanning van TALENT geeft de (adem)ruimte om 
grondig en gedifferentieerd te werken.

CONCRETE JAARPLANNING

In elk leerjaar zijn er 9 thema's die 3 weken duren. In die 
3 weken

• komen alle domeinen van Nederlands aan bod,

• zit ruimte voor herhaling en uitdaging,

• zit ruimte voor evaluatie.

TALENT voorziet in elk leerjaar 325 minuten (of 6,5 
lestijden) Nederlands per week, verdeeld over lessen van 
25, 50, 75 en 100 minuten.

Naast de thema’s zijn er in elk leerjaar 3 miniprojecten 
van één week, die vanuit taaltaken starten maar 
domeinoverschrijdend zijn met andere leergebieden: 
wereldoriëntatie, muzische vorming, wiskunde ...

Dit betekent dat er nog voldoende tijd is om schooleigen 
activiteiten en uitloop op te vangen.

TALENTTALENT = EEN HAALBARE TIMING
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Weeknummer Week Inhoud

wk36 31/08/2020 buffer

wk37 7/09/2020 thema 1

wk38 14/09/2020 thema 1

wk39 21/09/2020 thema 1

wk40 28/09/2020 thema 2

wk41 5/10/2020 thema 2

wk42 12/10/2020 thema 2

wk43 19/10/2020 buffer

wk44 26/10/2020 thema 3

wk45 2/11/2020 herfstvakantie

wk46 9/11/2020 thema 3

wk47 16/11/2020 thema 3

wk48 23/11/2020 miniproject

wk49 30/11/2020 thema 4

wk50 7/12/2020 thema 4

wk51 14/12/2020 thema 4

wk52 21/12/2020 kerstvakantie

wk1 28/12/2020 kerstvakantie

wk2 4/01/2021 thema 5

wk3 11/01/2021 thema 5

wk4 18/01/2021 thema 5

wk5 25/01/2021 thema 6

wk6 1/02/2021 thema 6

wk7 8/02/2021 thema 6

wk8 15/02/2021 krokusvakantie

wk9 22/02/2021 buffer

wk10 1/03/2021 miniproject

wk11 8/03/2021 thema 7

wk12 15/03/2021 thema 7

wk13 22/03/2021 thema 7

wk14 29/03/2021 buffer

wk15 5/04/2021 paasvakantie

wk16 12/04/2021 paasvakantie

wk17 19/04/2021 thema 8

wk18 26/04/2021 thema 8

wk19 3/05/2021 thema 8

wk20 10/05/2021 buffer

wk21 17/05/2021 thema 9

wk22 24/05/2021 thema 9

wk23 31/05/2021 thema 9

wk24 7/06/2021 miniproject

wk25 14/06/2021 buffer

wk26 21/06/2021 buffer

wk27 28/06/2021 buffer

Voorbeeld van een jaarplanning 
voor schooljaar 2020-2021.

TALENTTALENT = EEN HAALBARE TIMING
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De inhouden van de thema’s werden gekozen op basis van interesses van de 
leerlingen en in functie van leerkansen door betekenisvol taalgebruik.

In de thema’s is er een evenwichtige aandacht voor fictie en realiteit, zodat 
zowel fantasie als werkelijkheid op een prikkelende en uitdagende manier aan 
bod komen.

In minstens 3 thema’s per leerjaar maken we de link 
met een thema van Op verkenning, de nieuwe 
WO-uitgave van uitgeverij VAN IN. De themabundels 
van Op verkenning kunnen individueel aangekocht 
worden, zodat het taalthema en WO-thema gelijk 
lopen voor maximale leerkansen.

In elk leerjaar zij er drie miniprojecten waarin 
vakoverschrijdend gewerkt wordt. Taal, 
wereldoriëntatie, muzische vorming, wiskunde ... 
komen samenhangend aan bod in een project van 
ongeveer 600 minuten. 

De thema’s zijn binnen de graad aan elkaar gelinkt. 
Dat maakt TALENT bruikbaar in graadklassen en geeft 
herhalingskansen op het gebied van woordenschat.

TALENTTALENT = AANTREKKELIJKE THEMA’S



THEMA THEMA THEMA THEMA THEMA

Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Leerjaar 5 Leerjaar 6

Er was eens… We vliegen erin Te land, ter zee en 
in de lucht

Mens erger je niet Moeten of mogen?

Gaatjes Van aap tot zebra Natuurlijk Een leugentje om 
bestwil

Geheimen & 
roddels

Onder mijn bed Als ik heel rijk 
was…

Dromen Dat is gemeen(d) In het heetst van de 
strijd

Speelgoed, 
speelfout

Jong en oud Vroeger & nu Van spijkerschrift 
tot morse

Film & televisie

Proevertjes en 
proefjes

Pas op! Help! Alles loopt in de 
soep

Kink in de kabel

Hoeden en deksels Straffe stoten Sport & records Ik ben bang dat ik 
ontplof

Vlinders

Allemaal beestjes Rare gewoonten Astuwel & 
dankublieft

Humor Met een lach & een 
traan

Andere manieren Ridders en heksen Prinsessen & 
tovenaars

Beroemde 
uitvinders

Hoe maak je het?

Samen in zee Op een onbewoond 
eiland

Er even tussenuit Over honderd jaar Kiezen is verliezen

 = Link met Op verkenning

miniproject miniproject miniproject miniproject miniproject

Wist je dat? Beelden Te laat! De Warmste Klas Een blik op de 
wereld

Dat is mooi, niet? Echt gebeurd Goochelen Loop naar de maan Van pool tot 
evenaar

Van dino's tot 
dodo's

Wonderwater Dat klopt niet Daar zit muziek in Talent
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TALENTTALENT = AANTREKKELIJKE THEMA’S



Leerjaar 2

week 1 week 2 week 3

KENM VVL TAALV TAALV SPL TD VVL TAALV TAALV SPL TD TS VVL SPL BETEK DIFBL EV

25 3x25 75 50 3x25 25 3x25 75 50 3x25 25 25 3x25 3x25 25 100 50

Leerjaar 3

week 1 week 2 week 3

KENM VVL TAALV TAALV SPL TD VVL TAALV TAALV SPL TD TS VVL SPL BETEK DIFBL EV

25 2x25 75 75 3x25 25 2x25 75 75 3x25 25 25 2x25 3x25 25 100 75

Leerjaar 4-5-6

week 1 week 2 week 3

KENM VVL TAALV TAALV SPL TD VVL TAALV TAALV SPL TD TS VVL SPL BETEK DIFBL EV

25 25 75 75 3x25 50 25 75 75 3x25 50 25 25 3x25 25 100 100
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Binnen de thema’s komen alle taaldomeinen aan bod. Lezen, spreken, 
luisteren en schrijven worden geïntegreerd in taalvaardigheidslessen. 
Voor technische aspecten zoals spelling, technisch lezen en taaldenken 
is er een apart aanbod. 

TALENTTALENT = AANDACHT VOOR ALLE DOMEINEN, GEÏNTEGREERD EN CURSORISCH
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• KENM = Kennismakingsactiviteit 
Aan de hand van een interactieve ontdekplaat maken we leerlingen nieuwsgierig naar het thema 
en activeren we de voorkennis. 

• VVL = Vlot en vloeiend lezen 
De leerlingen worden vlotte lezers met aandacht voor de technische aspecten, vlotheid, 
vloeiendheid en expressie. In elke week is er daarenboven een moment voor vrij lezen voorzien.

• TAALV = Taalvaardigheid: lezen, spreken, luisteren en schrijven 
De lessen taalvaardigheid zijn betekenisvolle en geïntegreerde taallessen. De domeinen lezen, 
spreken, luisteren en schrijven komen er functioneel en in samenhang aan bod.

• SPL = Spelling 
De spellingles bestaat uit drie blokken van 25 minuten. Vanuit een context en met klemtoon op 
samenwerkend leren gebruiken de leerlingen strategieën om woorden en zinnen juist schrijven.

• TD = Taaldenken 
De lessen taaldenken bieden de kans om met de leerlingen na te denken over hoe onze taal 
opgebouwd is. Ze verwonderen zich erover hoe klanken, woorden, zinnen en teksten de kern 
vormen van ons taalsysteem.

• TS = Taalspel 
In de lessen Taalspel gebruiken de leerlingen taal creatief en expressief. Die muzische activiteiten 
hebben ook aandacht voor interculturele aspecten in taalonderwijs.

• BETEK = Betekenissen 
De les betekenissen herhaalt de woordenschat die doorheen het thema aan bod kwam. De 
belangrijkste woorden worden ingeoefend en eigen gemaakt. Er is daarbij expliciete aandacht 
voor de school- en instructietaal.

• DIFBL = Differentiatieblok 
Het differentiatieblok biedt de nodige herhalingskansen voor leerlingen die bepaalde kennis 
en vaardigheden nog onvoldoende onder de knie hebben. Leerlingen die uitdaging kunnen 
gebruiken, krijgen taken zelfstandig werk of coöperatieve taaltaken.

• EVBL = Evaluatieblok 
Op het einde van het thema evalueren we via toetsen de doelen van begrijpend lezen, 
spelling, taaldenken (incl. betekenissen) en luisteren (3x/schooljaar) die binnen het thema 
aan bod kwamen. De domeinen VVL, spreken en schrijven evalueren we permanent via 
beoordelingscriteria bij de lessen en handige evaluatietools.

TALENTTALENT = AANDACHT VOOR ALLE DOMEINEN, GEÏNTEGREERD EN CURSORISCH
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TALENTTALENT = DIGITAAL PLANNEN EN OPVOLGEN

Op basis van een lessenrooster kun je je agenda vullen. Je 
voegt lessen of activiteiten toe en kunt de fiches van de lessen/
activiteiten vanuit het aanbod van leermiddelen (van VAN IN 
en andere uitgeverijen) koppelen. Je kunt natuurlijk ook eigen 
lessen/activiteiten toevoegen en daaraan doelen koppelen.

BINGEL PLANNER

Als je de lesfiche koppelt, worden 
automatisch alle bijhorende doelen mee 
geselecteerd. Je kunt afhankelijk van de 
focus van je les, nog doelen toevoegen of 
verwijderen.
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TALENTTALENT = DIGITAAL PLANNEN EN OPVOLGEN

In de fiche vind je ook 
de handleiding en de 
didactische materialen 
die je voor de les/
activiteit nodig hebt. 

Op basis van de koppeling 
van de lesfiches en de 
bijhorende doelen, krijg 
je automatisch een 
doelenrapportage.



60 L3 - Thema 1 - les 10  - lesgang

Vlieg je mee? 
Domeinen: lezen, spreken, luisteren, schrijven
Onderwerp: gewenste informatie in een tekst vinden
Lesduur: 75 minuten

Samenhang
De informatie uit de teksten wordt gebruikt om in les 11 een 
kwartetspel te maken. 

Lesdoelen
Hoofddoel van de les

In voor hem bestemde informatieve teksten de gewenste 
informatie vinden: relaties (deel-geheel, oorzaak-gevolg, 
middel-doel).

Andere doelen 
Op basis van de uiteenzetting van de leraar of van een 
medeleerling relaties herkennen (middel-doel, oorzaak-gevolg). 
De eigen mening formuleren en vergelijken met die van 
anderen.
Zelfstandig een formulier invullen met informatie over zichzelf.

Strategieën
De volgende leesstrategieën hanteren onder aansturing van 
de leraar of met behulp van een stappenplan:

 > Voor het lezen: voorkennis inschakelen.
 > Tijdens het lezen: zich vragen stellen over de tekst.
 > Na het lezen: conclusies trekken.

Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te 
ontdekken en erover te leren.

Materialen
Digitaal

 > bordboek

Folio
 > taalschrift p. 16-23
 > kopieerblad 1
 > bronnenblad 1

Diversen
 > kladpapier
 > de vriendenboekjes op 

p. 11 van het taalschrift 
of de vriendenboekjes 
van de leerlingen

Voorbereiding
Tijdens de les doen de leerlingen een test om een tekst te kiezen. Kopieer daarvoor kopieerblad 1 voor elke 
leerling. De teksten zijn samenleesteksten. De zinnen waar een blauw streepje voor staat zijn leestechnisch iets 
eenvoudiger. Tekst A is leestechnisch en inhoudelijk gemakkelijker dan tekst B. Bepaal op voorhand welke kleur 
elke leerling zal lezen.

Indien je geen gebruik maakt van de bordles, download dan bronnenblad 1 uit de downloadbare bundel in het 
lerarengedeelte van bingel.be. Dat heb je nodig tijdens lesfase 1.

Thema 1 - les 10
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AAN DE SLAG MET DE HANDLEIDING EN HET BORDBOEK
De handleiding van TALENT ondersteunt je in het geven van een boeiende en motiverende 
les voor de leerlingen. Je hebt daarvoor een heleboel materialen op papier ter beschikking, 
maar krijgt ook heel wat digitale ondersteuning.

Domeinen die binnen deze les 
aan bod komen.

Richtlijn voor de lesduur

Toelichting van hoe deze les 
verbonden is met de andere 
lessen uit het thema.

De belangrijkste doelen die 
in de les aan bod komen, 
opgedeeld in hoofddoel, 
andere doelen, strategieën 
en leergebiedoverschrijdende 
doelen.

Alle materialen die nodig 
zijn voor de les. Eventuele 
kopieerbladen of bronnenbladen 
vind je bij de les.

Zaken die je op voorhand 
klaarlegt, maakt, meebrengt, 
kopieert...

TALENTTALENT = INSPIREREND LEERKRAC HTENMATERIAAL, OP PAPIER EN DIGITAAL
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Woordenschat
Tekstwoorden

 > het tijdschrift
 > de piloot
 > opstijgen
 > de tijd vliegt

School- en instructietaal
 > de reden

Coöperati eve werkvormen in deze les
 > om de beurt
 > tweegesprek

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen kiezen aan de hand van de test en hun eigen voorkennis de tekst die het best bij hen past.
Ze geven aan wat ze interessant vinden en waarover ze meer willen weten. Ze drukken hun nieuwsgierigheid 
uit door op voorhand aan te geven wat ze hopen te ontdekken.

Brug naar andere leergebieden
Wereldoriëntatie/techniek: Ga dieper in op het technische aspect van vliegen door vliegers te vouwen. Waarom 
vliegt de ene vlieger wel en de andere totaal niet? Is vliegen hetzelfde als zweven? Waarom zweeft een veertje 
en valt een steen? Wat zweeft nog? Wat valt sneller?

Lesgang

Oriënteren en plannen

1 Over ‘Wat kan vliegen?’ nadenken
Coöperatief leren: om de beurt
Verwijs naar het vriendenboekje waarin de leerlingen schreven waarom 
ze wel of niet graag zouden vliegen. Laat enkele leerlingen hun 
antwoorden herhalen. 

 > Wat is vliegen eigenlijk?
 > Wanneer kan iets vliegen? 

Kom tot het besluit dat bepaalde machines kunnen vliegen omdat ze 
een motor hebben en dat sommige dieren kunnen vliegen omdat ze 
vleugels hebben.

Vraag om in de kolom ‘vliegtuigen’ en in de kolom ‘vliegende dieren’ 
zoveel mogelijk voorbeelden te noteren.
De leerlingen werken in duo’s en noteren om de beurt een antwoord.
Vul klassikaal het schema in. Verklaar de moeilijke woorden.

de vriendenboekjes op p. 11 
van het taalschrift 

TIP! Lees een paar 
antwoorden voor uit de 
vriendenboekjes in het 
taalschrift en laat de andere 
leerlingen raden wie dat 
antwoord schreef.

bronnenblad 1
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De nieuwe woorden die in de les 
aandacht krijgen.

In elke les komen coöperatieve 
werkvormen aan bod. We 
gebruiken een vaste set van 8 
coöperatieve werkvormen per 
leerjaar.

Tips om in te zetten op 
leergebiedoverschrijdende 
doelen of persoonsgebonden 
ontwikkeling.

Suggesties om de les te verbinden 
met andere lessen.

Oriënteren en plannen

Een doelgerichte introductie met 
de hele groep: terugblik, activeren 
van de voorkennis, stellen van het 
hoofddoel van de les...

Pictogrammen verwijzen naar (de 
interactieve les in) het bordboek.

Praktische tips om je lessen nog 
motiverender te maken.

TALENTTALENT = INSPIREREND LEERKRAC HTENMATERIAAL, OP PAPIER EN DIGITAAL



63L3 - Thema 1 - les 10 - lesgang

Controleren en reflecteren

7 Op het lesdoel reflecteren 
Verwijs naar de opgehaalde kladpapieren. Laat een kladpapier trekken 
en voorlezen. 
De klasgroep geeft aan of de vraag beantwoord werd in de tekst. Het 
duo dat de vraag opschreef, bevestigt of ontkent.
Als het antwoord niet in de tekst voorkwam, kan iemand anders de 
vraag proberen te beantwoorden. 

 > Wat leerde je uit de tekst?
 > Wie vond de tekst gemakkelijk? 
 > Waarover wil je meer lezen? Wat wil je dan weten?
 > Was je tevreden over de tekst die jij las of had je liever de andere gelezen?
 > Vertel waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere dieren niet.
 > Vertel hoe het komt dat mensen erin geslaagd zijn om te vliegen.

 
kladpapieren waarop de 
leerlingen noteerden wat ze 
in de les hopen te ontdekken 

8 Het zelfevaluatiekader invullen
Laat het zelfevaluatiekader invullen.
Bespreek na. 

taalschrift p. 19 en 23
TIP! Met behulp van de 
Bingel Raket kun je het 
digitale portfolio automatisch 
laten invullen op basis van 
de zelfevaluatie van de 
leerlingen.

Viersporenbeleid/redicodis

Instructieonafhankelijke leerlingen
 > slaan de test over en gaan na het verwoorden van het leesdoel met 

beide teksten zelfstandig aan de slag. 
 > kiezen zelf met welke tekst ze beginnen.
 > bekijken op de ontdekplaat het filmpje ‘Hoe vogels vliegen’ als ze 

klaar zijn.
 > vertellen daarna aan de klasgroep nog een of twee extra weetjes die 

niet in de tekst staan.

Instructiegevoelige leerlingen
 > werken in duo’s. 
 > overlopen met de leraar de vragen voor ze aan de slag gaan.

Instructieafhankelijke leerlingen
 > werken in miniklas onder begeleiding.
 > lezen tekst A (leestechnisch en inhoudelijk de gemakkelijkste tekst)
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2 Inhoud van de tekst voorspellen
Verwijs naar het taalschrift p. 16-17 en 20-21 
Laat de tussentitels lezen en de foto’s bekijken.

 > Waarover gaat tekst A? Waarom denk je dat?
 > Waarover gaat tekst B? Hoe weet je dat? 

3 Op het lesdoel focussen
 > Wie wil de tekst over vliegende dieren lezen? Waarom?
 > Wie wil de tekst over vliegtuigen lezen? Als jij straks tekst A hebt gelezen, 

kun je vertellen waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere 
niet.

 > Als je straks tekst B hebt gelezen, kun je vertellen hoe het komt dat 
mensen erin geslaagd zijn te vliegen.

Verduidelijk de link tussen de twee teksten: het zijn teksten die je leest 
als je informatie nodig hebt. De informatie die je vandaag leest, gebruik 
je in een latere les om een spel te maken.

4 Welke tekst ga ik lezen? Ik doe de test.
De test maakt duidelijk welke tekst jij straks samen met een partner leest. Bij 
elke vraag staan drie mogelijke antwoorden. Noteer bij elke vraag de letter 
van jouw antwoord. Je ziet dan hoeveel vliegtuigjes of vogeltjes je hebt. Die 
heb je nodig om op het einde het totaal aantal vliegtuigjes of vogeltjes te 
berekenen.

Geef tijd om de test te doen en de scores te berekenen.
Wie meer vliegtuigen scoorde, leest de tekst over vliegtuigen.
Stel duo’s samen die dezelfde tekst lezen.

taalschrift p. 16-17 en 20-21
leesstrategie 1: Ik voorspel 
de inhoud (op basis van het 
vluchtig doorkijken van de 
tekst).

leesstrategie 2: Waarom ga 
ik deze tekst lezen? (leesdoel)

kopieerblad 1
kladpapier

Hoofddoel uitvoeren en verwerken

5 Wat je wilt ontdekken noteren 
Elk duo noteert op een kladpapier iets dat ze nog niet over het 
onderwerp weten maar in de tekst hopen te ontdekken. De bladen 
worden opgehaald. 

6 De tekst lezen en verwerken
Coöperatief leren: tweegesprek
De duo’s lezen de tekst fl uisterend (samenleestekst).
Laat de duo’s de vragen bij hun tekst oplossen.
Bespreek de antwoorden op de eerste drie vragen tussendoor klassikaal.

kladpapier

taalschrift p. 16-23

leesstrategie 7: Kan ik 
de verkregen informatie 
gebruiken? 
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Hoofddoel uitvoeren en 
verwerken

Via interactieve instructie, 
coöperatieve werkvormen 
en een verwerking wordt 
het hoofddoel van de les 
nagestreefd.

Controleren en reflecteren

Een moment om
• terug te blikken en de les te evalueren.
• het lesdoel te laten evalueren door de 

leerlingen
• eventueel vooruit te blikken en 

leerlingen te prikkelen voor wat komen 
gaat. 

• het portfolio in te vullen.

Weergave van differentiatie-
mogelijkheden in de les volgens 
het viersporenbeleid

Duiding van de strategieën die in 
focus zijn.

TALENTTALENT = INSPIREREND LEERKRAC HTENMATERIAAL, OP PAPIER EN DIGITAAL
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22 Thema 1 - les 10

Vragen bij tekst B

Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie raad jij aan tekst B te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
 Saïd wil alles weten over dieren die vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
 Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou je de tekst vinden?

 In een kookboek
 In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
 Op een website van een vliegtuigmuseum
 In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
 In het tijdschrift Leren over vogels

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn op p. 20.

a Verbind elke persoon met de juiste beschrijving(en). Eén beschrijving hoort bij niemand.

1 Icarus

2 de gebroeders 
Wright

3 Otto Lilienthal

4 de gebroeders 
Montgolfier

5 Leonardo Da Vinci

 het eerste vliegtuig met een motor

 uitvinder(s)

 vleugels van was

 er kunnen duizend mensen meevliegen

 een schilder

 een heuvel aflopen

 zweefvliegen

 dieren in een mand

 leefden in Amerika

 een papieren zak kun je laten vliegen

b  Kleur in oefening 4a: 

de beschrijving die nergens bijhoort. 

Welk woord past bij de overgebleven beschrijving?

 

2

✗

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de  
week of maand verschijnt,  
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

✗

3

4

er kunnen duizend mensen meevliegen

 Airbus

Verduidelijk dat er bij de 
woorden in de linkerkolom 
meerdere lijnen kunnen 
vertrekken, en dat er in 
de rechterkolom telkens 
meerdere pijlen kunnen 
toekomen.
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Kleur in de tekst:

de zin waarin staat dat het verhaal van Icarus niet echt gebeurd is. 

de zin waarin staat dat Leonardo Da Vinci’s plannen niet lukten.

de zin waarin staat dat het schaap, de haan en de eend veilig uit de luchtballon kwamen.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik geef deze tekst

Ik kon vertellen hoe mensen probeerden om zelf te vliegen. 

Ik ontdekte informatie over verschillende vliegende tuigen. 

Ik werkte goed samen met mijn partner.

 

 

5

6

Vragen bij tekst B

Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie raad jij aan tekst B te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
 Saïd wil alles weten over dieren die vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
 Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou je de tekst vinden?

 In een kookboek
 In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
 Op een website van een vliegtuigmuseum
 In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
 In het tijdschrift Leren over vogels

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn op p. 20.

a Verbind elke persoon met de juiste beschrijving(en). Eén beschrijving hoort bij niemand.

1 Icarus

2 de gebroeders 
Wright

3 Otto Lilienthal

4 de gebroeders 
Montgolfier

5 Leonardo Da Vinci

 het eerste vliegtuig met een motor

 uitvinder(s)

 vleugels van was

 er kunnen duizend mensen meevliegen

 een schilder

 een heuvel aflopen

 zweefvliegen

 dieren in een mand

 leefden in Amerika

 een papieren zak kun je laten vliegen

b  Kleur in oefening 4a: 

de beschrijving die nergens bijhoort. 

Welk woord past bij de overgebleven beschrijving?

 

2

✗

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de  
week of maand verschijnt,  
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

✗

3

4

 Airbus
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Vragen bij tekst B

Kruis alle passende antwoorden aan.

a Wie van deze mensen raad jij aan tekst B te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
 Saïd wil alles weten over vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
 Nina zoek informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou jij je tekst kunnen terugvinden?

 In een kookboek.
 In het tijdschrift ‘De honden- en kattenvriend’.
 Op een website van een vliegtuigmuseum.
 In het boek ‘De spannende avonturen van piloot Peter’.
 In het tijdschrift ‘Leren van vogels’.

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn bovenaan de tekst op p. 17.

a Verbind de juiste persoon met de juiste beschrijving(en). Eén zin hoort bij niemand.

1 Icarus

2 
de gebroeders 

Wright

3 Otto Lilienthal

4 
de gebroeders 

Montgolfier

5 Leonardo Da Vinci

 het eerste vliegtuig met een motor

 uitvinder(s)

 vleugels van was

 er kunnen duizend mensen meevliegen

 een schilder

 een heuvel aflopen

 zweefvliegen

 dieren in een mand

 leefden in Amerika

 een papieren zak kun je laten vliegen

b  Kleur in oefening 4a: 

de beschrijving die nergens bijhoort. 

Welk woord past wel bij de overgebleven beschrijving?

 

2

✗

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de  
week of maand verschijnt,  
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

✗

3

4

 Airbus

Instructieonafhankelijke 
leerlingen werken het 
best met tekst B. Die is iets 
uitdagender dan tekst A.

Verduidelijk dat er bij de 
woorden in de linkerkolom 
meerdere lijnen kunnen 
vertrekken, en dat er in 
de rechterkolom telkens 
meerdere pijlen kunnen 
toekomen.
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In de handleiding staat de verkleinde 
weergave van de bladzijden uit het 
taal- of spellingschrift. Zo heb je bij het 
voorbereiden alles bij de hand.

Suggesties voor differentiatie en 
correctie bij de verwerking

De les eindigt met een 
zelfevaluatie door de leerling, 
waarbij gereflecteerd wordt op 
hoofddoel(en) en proces.

TALENTTALENT = INSPIREREND LEERKRAC HTENMATERIAAL, OP PAPIER EN DIGITAAL
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TALENTTALENT = DIGITAAL ONDERSTEUNDE INSTRUCTIE

Het bordboek bevat alle noodzakelijke digitale materialen voor de leerkracht, 
inclusief extra hulpmiddelen.

Je kunt heel eenvoudig:

• bestanden en links toevoegen en aantekeningen bewaren;

• oplossingen een voor een tonen; 

• het bordboek gebruiken op meerdere borden en computers.

Voor de klassikale instructie kun je de kant-en-klare les 
in het bordboek gebruiken. Die bevat extra materialen 
om de les aan te brengen of te ondersteunen. Je 
kunt de volgorde veranderen, schermen weglaten 
of toevoegen. Op die manier kun je de interactiviteit 
tijdens de les verhogen.

BORDBOEK EN BORDLESSEN
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TALENTTALENT = DIGITAAL ONDERSTEUNDE INSTRUCTIE

Voorbeeld van een 
instructiefilmpje dat deel 
uitmaakt van de bordles.

Het instructiefilmpje 
eindigt altijd met de 
taal- of spellingweter die 
de leerlingen ook in hun 
schrift vinden. 

Voorbeeld van een bordles
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De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen 

praatkaartjes Materiaal: een aantal kaartjes, fiches, blokjes per leerling (= de praatkaartjes) 
1 De leerlingen maken groepen van drie tot vijf groepsleden.
2 Elke leerling krijgt één of maximaal twee praatkaartjes.
3 De leraar geeft het gespreksonderwerp op.
4 De leerlingen denken eerst individueel na.
5 De leraar geeft aan dat het groepsgesprek kan starten.
6 De leerling die het gesprek start, legt zijn praatkaartje in het midden van de tafel. De leerling die erop inpikt, 

doet hetzelfde.
Pas als alle praatkaartjes in het midden van de tafel liggen en iedereen dus even vaak aan bod is gekomen, eindigt 
het gesprek of worden de kaartjes opnieuw verdeeld voor een volgende ronde.

les 1
les 4

denken-delen-doen 1 De leraar stelt een vraag of geeft een opdracht.
2 De leerlingen denken eerst individueel na.
3 De leerlingen overleggen per twee.
4 De leerlingen proberen de twee meningen samen te brengen in één antwoord.
5 De leraar wijst een aantal leerlingen aan die het antwoord geven.

les 1
les 4 
les 11
les 13
les 14 
les 18

duolezen Twee leerlingen lezen samen een tekst. Ze doen dat door ieder om de beurt enkele (bv. vijf ) regels te lezen. les 2
les 8

koorlezen De leerlingen lezen tegelijkertijd met de leraar hardop. Les 2
Les 3
Les 8
Les 9
Les 16

gedachtenotities Materiaal per leerling: pen of potlood; een aantal post-its of kleine papiertjes 
1 De leerlingen zijn verdeeld in groepen.
2 Elke groep beschikt over een aantal post-its of kleine schrijfblaadjes.
3 De leraar stelt de vraag of geeft het onderwerp op.
4 De leraar bepaalt de duur van de opdracht.
5 De leerlingen noteren na het startsignaal zoveel mogelijk antwoorden en ideeën: één per papiertje.
6 De papiertjes worden, ofwel verspreid over de tafel en in de groep voorgelezen en besproken, ofwel op het bord 

gehangen en klassikaal voorgelezen en besproken.

les 5

L3 - Them
a 1 - coöperatieve w

erkvorm
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De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen 

interview Materiaal: pen en papier
1 De leerlingen zitten per twee.
2 De leraar stelt de vraag of geeft het onderwerp van het interview op.
3 De leerlingen bedenken individueel welke vragen ze aan hun partner gaan stellen en noteren die vragen.
4 De leerling interviewt zijn partner. De leraar stimuleert de leerlingen om door te vragen.
5 De partners wisselen van rol.

les 5

uitwisselen en delen De leerlingen bekijken samen de topwoorden en bespreken ze. Terwijl ze dat doen, leggen ze om de beurt aan 
elkaar uit hoe het woord geschreven wordt. Daarbij modellen ze de gebruikte spellingstrategie(ën).

les 6
les 12
les 17

partnerdictee Materiaal per leerling: dicteekaartjes
1 Leerling 1 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 2 schrijft op.
2 Leerling 2 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 1 schrijft op.
3 Zo gaan ze verder tot de beide dictees geschreven zijn.
4 De leerlingen wisselen de kaartjes uit en verbeteren hun dictee. 
5 Ze bespreken de fouten die ze maakten en leggen de spellingstrategie(ën) aan elkaar uit. 

les 6
les 12
les 17

om de beurt Materiaal per leerling: pen en papier
1 De leerlingen werken per twee. De partners zitten tegenover elkaar.
2 De leraar stelt een vraag of geeft een opdracht.
3 De leerlingen geven om de beurt een antwoord en noteren dat.
4 Enkele leerlingen delen hun antwoorden met de klasgroep.

les 10

tweegesprek 1 Elke leerling zoekt of krijgt een partner.
2 De leraar stelt een vraag: ‘Overleg of bespreek met je partner ... .’ 
3 De leerlingen overleggen met elkaar en noteren al dan niet hun bevindingen.
4 De leraar duidt een leerling aan die de bevindingen meedeelt.

les 10

theaterlezen De leerlingen lezen in groep een tekst, waarbij elke leerling een rol voor zijn rekening neemt. les 15

L3 - Them
a 1 - coöperatieve w

erkvorm
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In elk leerjaar komen acht vaste coöperatieve werkvormen aan bod in de lessen. Dat geeft 
veel mogelijkheden tot interactie (spreken en luisteren): de leerlingen overleggen, zoeken 
samen naar oplossingen, verbeteren elkaar en leren van elkaar. 

AANDACHT VOOR COÖPERATIEF WERKEN  
EN LEREN VAN ELKAAR

De themaplanner aan het begin van elke 
themahandleiding geeft een overzicht van 
alle gebruikte coöperatieve werkvormen. 
In elk leerjaar wordt gewerkt met een 
vaste set van 8 coöperatieve werkvormen, 
waarvan er telkens 2 of 4 hernomen 
worden in het volgende leerjaar.

PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING/ 
LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE DOELENTALENTTALENT = AANDACHT VOOR
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De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen 

praatkaartjes Materiaal: een aantal kaartjes, fiches, blokjes per leerling (= de praatkaartjes) 
1 De leerlingen maken groepen van drie tot vijf groepsleden.
2 Elke leerling krijgt één of maximaal twee praatkaartjes.
3 De leraar geeft het gespreksonderwerp op.
4 De leerlingen denken eerst individueel na.
5 De leraar geeft aan dat het groepsgesprek kan starten.
6 De leerling die het gesprek start, legt zijn praatkaartje in het midden van de tafel. De leerling die erop inpikt, 

doet hetzelfde.
Pas als alle praatkaartjes in het midden van de tafel liggen en iedereen dus even vaak aan bod is gekomen, eindigt 
het gesprek of worden de kaartjes opnieuw verdeeld voor een volgende ronde.

les 1
les 4

denken-delen-doen 1 De leraar stelt een vraag of geeft een opdracht.
2 De leerlingen denken eerst individueel na.
3 De leerlingen overleggen per twee.
4 De leerlingen proberen de twee meningen samen te brengen in één antwoord.
5 De leraar wijst een aantal leerlingen aan die het antwoord geven.

les 1
les 4 
les 11
les 13
les 14 
les 18

duolezen Twee leerlingen lezen samen een tekst. Ze doen dat door ieder om de beurt enkele (bv. vijf ) regels te lezen. les 2
les 8

koorlezen De leerlingen lezen tegelijkertijd met de leraar hardop. Les 2
Les 3
Les 8
Les 9
Les 16

gedachtenotities Materiaal per leerling: pen of potlood; een aantal post-its of kleine papiertjes 
1 De leerlingen zijn verdeeld in groepen.
2 Elke groep beschikt over een aantal post-its of kleine schrijfblaadjes.
3 De leraar stelt de vraag of geeft het onderwerp op.
4 De leraar bepaalt de duur van de opdracht.
5 De leerlingen noteren na het startsignaal zoveel mogelijk antwoorden en ideeën: één per papiertje.
6 De papiertjes worden, ofwel verspreid over de tafel en in de groep voorgelezen en besproken, ofwel op het bord 

gehangen en klassikaal voorgelezen en besproken.

les 5

L3 - Them
a 1 - coöperatieve w

erkvorm
en

569376 Talent3 H
D

L A.indb   9
7/02/18   11:22

14
Thema 1 - les 1

De leerlingen werken samen. Bijvoorbeeld:
 – de ene leerling beluistert de mop en vertelt ze aan de andere 

leerling.
 – de ene leerling leest het raadsel, de andere geeft antwoord.
 – ze lezen beurtelings een stukje tekst.
 – …

Een leerling leest het raadsel voor, de andere geeft het antwoord.
Ze lezen om de beurt een stukje tekst. 

3 De ontdekplaat bespreken
Coöperatief leren: denken-delen-doen
Na de ontdektijd beantwoorden de leerlingen de vragen op het bord. 
Ben je te weten gekomen wat je wilde weten?
De leerlingen denken kort na over de antwoorden en overleggen 
per twee. Ze proberen de twee meningen samen te brengen in een 
antwoord.

Tip: Voorzie een wekker of 
timer om de ontdektijd aan 
te geven.

Controleren en refl ecteren

4 De bordvragen beantwoorden
Enkele duo’s beantwoorden de vragen bij ‘het thema bepalen’.

Viersporenbeleid/redicodis 

Instructieonafhankelijke leerlingen
Speel in op interesses en laat de leerlingen bijvoorbeeld: 

 > een mop inoefenen om aan de klas te vertellen, 
 > het spelletje ‘vliegen vangen’ bestuderen om aan andere leerlingen 

aan te leren, 
 > informatie over Joke Guns verzamelen om les 4 in te leiden.

Stel een vraag zodat ze gericht naar het antwoord moeten zoeken.

Instructiegevoelige leerlingen
Zwakke lezers werken samen met sterke lezers. De sterke lezer leest de 
tekst hardop en bespreekt de inhoud met zijn partner.

Instructieafhankelijke leerlingen
Taalzwakke leerlingen werken onder begeleiding van de leerkracht: geef 
suggesties voor aan te klikken items. Vermijd zo de moeilijkere teksten.

1
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Signaal en integratie (25 minuten)

8 Signaaloefening
Coöperatief leren: partnerdictee
De leerlingen dicteren en schrijven om de beurt bij oefening 7.

Leerling 1
1 Ik ga elke week naar de kapper. 
2 Rik doet het zand in een emmer.
3 De saus smaakt erg lekker.
4 Mijn opa is een timmerman.

5 De knappe kippen zitten op hun stok.
6 De kikker schrikt op van de visser. 

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles Transfer

Losse woorden kapper, lekker emmer, timmerman

Woorden in zin knappe, kippen, 
zitten

kikker, visser

Leestekens/
hoofdletters

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: De en De

Totaal /10 5 5 
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

Leerling 2
1 Mijn broer is bang van spinnen.
2 Ik snoei de takken van de boom.
3 Ik loop sneller dan mijn papa.
4 Ga nu op de grond liggen. 

5 Alle mannen zijn dapper. 
6 Onze jassen hangen aan kapstokken.

spellingschrift p. 8
kopieerblad 1

TIP! Focus op de ‘Ik twijfel’-
kolom. Nadat de leerling het 
woord of de zin schreef, leest 
hij na wat hij schreef. Twijfelt 
hij over de schrijfwijze, dan 
zet hij een kruisje.

TIP! De puntenverdeling 
onderaan is facultatief.

Overzicht van de gedicteerde woorden:
Uit spellingles Transfer

Losse woorden spinnen, takken sneller, liggen

Woorden in zin alle, mannen jassen, kapstokken, dapper

Leestekens/
hoofdletters

Leestekens: een punt aan het einde van elke zin.
Hoofdletters: Alle en Onze

Totaal /10 4 6
(met telkens 0,5 punten als beide hoofdletters/
punten correct geschreven zijn)

Na het dictee wisselen de leerlingen de dicteekaartjes uit.  
Met gekleurde balpen verbeteren ze hun eigen dictee. 
Ze bespreken hun fouten en zoeken samen de juiste schrijfwijze.  
Daarbij geven ze elkaar uitleg. Bij twijfel roepen ze hulp in. De leerling 
schrijft het correcte woord op de twee correctielijnen.

TIP! Laat de leerlingen 
elkaars werk verbeteren.

9 Integratieoefening
Laat oefening 8 oplossen. spellingschrift p. 10
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De in het thema gebruikte coöperatieve werkvormen 

interview Materiaal: pen en papier
1 De leerlingen zitten per twee.
2 De leraar stelt de vraag of geeft het onderwerp van het interview op.
3 De leerlingen bedenken individueel welke vragen ze aan hun partner gaan stellen en noteren die vragen.
4 De leerling interviewt zijn partner. De leraar stimuleert de leerlingen om door te vragen.
5 De partners wisselen van rol.

les 5

uitwisselen en delen De leerlingen bekijken samen de topwoorden en bespreken ze. Terwijl ze dat doen, leggen ze om de beurt aan 
elkaar uit hoe het woord geschreven wordt. Daarbij modellen ze de gebruikte spellingstrategie(ën).

les 6
les 12
les 17

partnerdictee Materiaal per leerling: dicteekaartjes
1 Leerling 1 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 2 schrijft op.
2 Leerling 2 dicteert het eerste woord van zijn kaartje, leerling 1 schrijft op.
3 Zo gaan ze verder tot de beide dictees geschreven zijn.
4 De leerlingen wisselen de kaartjes uit en verbeteren hun dictee. 
5 Ze bespreken de fouten die ze maakten en leggen de spellingstrategie(ën) aan elkaar uit. 

les 6
les 12
les 17

om de beurt Materiaal per leerling: pen en papier
1 De leerlingen werken per twee. De partners zitten tegenover elkaar.
2 De leraar stelt een vraag of geeft een opdracht.
3 De leerlingen geven om de beurt een antwoord en noteren dat.
4 Enkele leerlingen delen hun antwoorden met de klasgroep.

les 10

tweegesprek 1 Elke leerling zoekt of krijgt een partner.
2 De leraar stelt een vraag: ‘Overleg of bespreek met je partner ... .’ 
3 De leerlingen overleggen met elkaar en noteren al dan niet hun bevindingen.
4 De leraar duidt een leerling aan die de bevindingen meedeelt.

les 10

theaterlezen De leerlingen lezen in groep een tekst, waarbij elke leerling een rol voor zijn rekening neemt. les 15
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Tijdens elke spellingweek houden 
de leerlingen een partnerdictee. 
Om de beurt dicteren en schrijven 
ze woorden en zinnen. Het 
verbeteren gebeurt samen, en 
eventuele fouten worden samen 
besproken om er actief uit te 
leren.

In de lesgang staat weergegeven 
welke coöperatieve werkvorm 
gebruikt kan worden tijdens de 
lesfase.

PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING/ 
LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE DOELENTALENTTALENT = AANDACHT VOOR
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Vlieg je mee? 
Domeinen: lezen, spreken, luisteren, schrijven
Onderwerp: gewenste informatie in een tekst vinden
Lesduur: 75 minuten

Samenhang
De informatie uit de teksten wordt gebruikt om in les 11 een 
kwartetspel te maken. 

Lesdoelen
Hoofddoel van de les

In voor hem bestemde informatieve teksten de gewenste 
informatie vinden: relaties (deel-geheel, oorzaak-gevolg, 
middel-doel).

Andere doelen 
Op basis van de uiteenzetting van de leerkracht of van een 
medeleerling relaties herkennen (middel-doel, oorzaak-
gevolg). 
De eigen mening formuleren en vergelijken met die van 
anderen.
Zelfstandig een formulier invullen met informatie over 
zichzelf.

Strategie
 > Voor het lezen: voorkennis inschakelen.
 > Tijdens het lezen: zich vragen stellen over de tekst.
 > Na het lezen: conclusies trekken.

Leergebiedoverschrijdende/persoonsgebonden doelen 
Nieuwsgierig zijn naar en bereidheid tonen om het nieuwe te 
ontdekken en erover te leren.

Materialen
Digitaal

 > bordboek

Folio
 > taalschrift p. 13-20
 > kopieerblad 6

Diversen
 > een kladblad 
 > de vriendenboekjes op 

p. 9 van het taalschrift of 
de vriendenboekjes van 
de leerlingen.

 > kleurpotloden: blauw, 
groen en rood

Voorbereiding
Tijdens de les doen de leerlingen een test om een tekst te kiezen. Gebruik daarvoor kopieerblad 6.
De teksten zijn samenleesteksten. De zinnen waar een blauw streepje voor staat zijn leestechnisch iets 
eenvoudiger. Tekst A is leestechnisch en inhoudelijk gemakkelijker dan tekst B. Bepaal op voorhand welke kleur 
de leerlingen zullen lezen.

Woordenschat
Tekstwoorden

 > het tijdschrift
 > de piloot
 > opstijgen

School- en instructietaal
 > de test
 > de reden

Thema 1 - les 10

HDL-KB Thema1.indb   55 28/03/17   14:21

56
Thema 1 - les 10

Coöperati eve werkvormen in deze les
 > om de beurt
 > tweegesprek

Persoonsgebonden ontwikkeling
De leerlingen kiezen aan de hand van de test en hun eigen voorkennis de tekst die het best bij hen past.
Ze geven aan wat ze interessant vinden en waarover ze meer willen weten. Ze drukken hun nieuwsgierigheid 
uit door op voorhand aan te geven wat ze hopen te ontdekken.

Brug naar andere leergebieden
Wereldoriëntatie/techniek: Ga dieper in op het technische aspect van vliegen door vliegers te vouwen. Waarom 
vliegt de ene vlieger wel en de andere totaal niet? Is vliegen hetzelfde als zweven? Waarom zweeft een veertje 
en valt een steen? Wat zweeft nog? Wat valt sneller?

Lesgang

Oriënteren en plannen

1 Focus op het lesdoel

1.1 Nadenken over: ‘Wat kan vliegen’
Coöperatief leren: om de beurt
Verwijs naar het vriendenboekje waarin de leerlingen schreven waarom 
ze wel of niet graag zouden vliegen. Laat enkele leerlingen hun 
antwoorden herhalen. 
Wat is vliegen eigenlijk?
Wanneer kan iets vliegen? 
Kom tot het besluit dat bepaalde machines kunnen vliegen omdat ze 
een motor hebben en dat sommige dieren kunnen vliegen omdat ze 
vleugels hebben.

de vriendenboekjes op p. 9 
van het taalschrift of de 
vriendenboekjes van de 
leerlingen

Tip: Lees een paar 
antwoorden voor uit de 
vriendenboekjes in het 
taalschrift en laat de andere 
leerlingen raden wie dat 
antwoord schreef.

Vraag om in de kolom ‘vliegtuigen’ en in de kolom ‘vliegende dieren’ 
zoveel mogelijk voorbeelden te noteren.
De leerlingen werken in duo’s en noteren om de beurt een antwoord.
Vul klassikaal het schema in. Verklaar de moeilijke woorden.

1.2 Inhoud van de tekst voorspellen
Verwijs naar het taalschrift p. 13-14 en 17-18. 
Laat de leerlingen de tussentitels lezen en de foto’s bekijken.

 > Waarover gaat tekst A? Waarom denk je dat?
 > Waarover gaat tekst B? Hoe weet je dat? 

1.3 Leesdoel bepalen
 > Welke mensen willen de tekst over vliegende dieren lezen? Waarom 

willen ze die lezen?
 > Welke mensen willen de tekst over vliegtuigen lezen?

taalschrift p. 13-14 en 17-18

Leesstrategie 1: Ik voorspel 
de inhoud (op basis van het 
vluchtig doorkijken van de 
tekst).
Leesstrategie 2: Waarom ga ik 
deze tekst lezen? (leesdoel)

1
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CONCRETE SUGGESTIES IN DE HANDLEIDING OM  
LEERGEBIEDOVERSCHRIJDEND / PERSOONSGEBONDEN TE WERKEN. 

De leergebiedoverschrijdende / persoons-
gebonden doelen staan vermeld in het 
doelenkader van de les.

Bij elke les wordt aangegeven hoe 
je de leergebiedoverschrijdende /
persoonsgebonden doelen extra 
kunt beklemtonen.

TALENT is in minstens 3 thema's per leerjaar 
gelinkt aan een thema van Op verkenning.

PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING/ 
LEERGEBIEDOVERSCHRIJDEND WERKENTALENTTALENT = AANDACHT VOOR



459
L3 - Projectbundel Beelden - projectplanner

Projectplanner - Beelden

Activiteit/domeinen Tijd Inhouden Voorbereiding Materialen

Activiteit 1: Allemaal beelden, 
groot en klein
Leergebieden: Nederlands, 
muzische vorming, 
wereldoriëntatie
Domeinen: spreken, beeld, tijd

75’ De leerlingen ontdekken de 24 
beelden die in dit project centraal 
staan. Ze bekijken, beschouwen en 
vergelijken de beelden aan de hand 
van opgegeven begrippen.

 > Kopieer de foto’s van de beelden 
(kopieerblad 1). Lamineer ze en 
knip ze uit.

 > Kopieer de woordkaarten 
(kopieerblad 2), vijf keer. Lamineer 
de kaarten en knip ze uit. Voorzie 
een drietal kaartjes per leerling.

 > Voorzie twee praatkaartjes per 
leerling.

 > Organiseer deze activiteit bij 
voorkeur in een grote, open ruimte 
zoals de turnzaal. Verspreid de 
afbeeldingen over de ruimte. 

Digitaal
 > bordboek 

Folio
 > projectbundel p. 3-5
 > kopieerbladen 1-2

Diversen
 > praatkaartjes 

Activiteit 2: Beeldenkwartet
Leergebieden: Nederlands, 
muzische vorming
Domeinen: lezen, drama

50’ De 24 beelden uit activiteit 1 zijn 
hier onderverdeeld in zes reeksen 
van vier kaarten. Met die kaarten 
spelen de leerlingen in groep een 
kwartetspel. Eerst lezen en verwerken 
ze de spelregels. Dan wordt het spel 
gespeeld. Een kaart ‘vraag ‘ je door het 
beeld op de kaart na te bootsen.

 > Verdeel de leerlingen in groepen van 
vier.

 > Kopieer het kwartetspel (kopieerblad 
1) eenmaal per groep op stevig 
papier. Lamineer de zes reeksen en 
knip ze uit.

 > Laat voor de volgende activiteit een 
kleine spiegel meebrengen.

Digitaal
 > bordboek

Folio
 > projectbundel p. 4-8 en 26-27
 > kopieerblad 1
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L3 - Projectbundel Beelden - acti viteit 1 - verloop 465

Projectbundel - acti viteit 1

Allemaal beelden, groot en klein
Leergebieden: Nederlands, muzische vorming, wereldoriëntatie
Domeinen: spreken, beeld, tijd
Onderwerp: beelden bekijken, beschouwen en vergelijken aan de hand van opgegeven begrippen
Duur: 75 minuten

Samenhang
In deze activiteit maken de leerlingen kennis met vierentwintig 
heel uiteenlopende beelden. Die beelden vormen de rode draad 
doorheen het project. Ze zijn opgedeeld in een aantal categorieën. 
Tijdens elke activiteit staat een bepaalde categorie of een beeld 
uit die categorie centraal. Op het einde van het project kunnen de 
ervaringen en creaties van de leerlingen bewonderd worden in een 
toonmoment.

Doelen van de acti viteit
Hoofddoel 

Spontaan of op vraag vertellen over gevoelens.

Andere doelen
 > Illustreren dat beeldelementen gevoelens kunnen 

oproepen.
 > Uitgebeelde lichaamshoudingen en bewegingen 

nabootsen.

Kritisch zijn en een eigen mening formuleren.

Leergebiedoverschrijdend/persoonsgebonden doel
Gericht en intens waarnemen met hun zintuigen (zien/intuïtie).

Materialen
Digitaal

 > bordboek

Folio
 > projectbundel p. 3-5
 > kopieerbladen 1-2

Diversen
 > praatkaartjes

M

WO

Voorbereiding
Kopieer de foto’s van de beelden (kopieerblad 1) één keer. In het lerarengedeelte van bingel.be vind je het 
kopieerblad ook in kleur. De beelden keren doorheen het hele project terug, dus is het leuk om de gekleurde 
versies te gebruiken. Door ze te lamineren, kun ze je het jaar nadien opnieuw benutten.
Kopieer de woordkaarten (kopieerblad 2) vijf keer. Lamineer de kaarten en knip ze uit. Voorzie een drietal 
kaartjes per leerling.
Voorzie twee praatkaartjes per leerling.
Organiseer deze activiteit bij voorkeur in een grote, open ruimte zoals de turnzaal. Verspreid de afbeeldingen 
over de ruimte.

Coöperati eve werkvormen ti jdens deze acti viteit
 > praatkaartjes
 > interview
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acti viteit 1Allemaal beelden, groot en klein

De beeldentuin
Beeld je eens in ...

Een tuin vol beelden, 
als een museum
met

oude beelden
en nieuwe,
kleine beelden
en grote(re)

beelden met een verhaal
en beelden waarbij je het verhaalzélf mag bedenken

beeldverhalen
en
verbeelding

Welkom
in
de beeldentuin

5

10

15

Van: Vincent Verhelst

3
Projectbundel Beelden - acti viteit 1 
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PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING/ 
LEERGEBIEDOVERSCHRIJDEND WERKENTALENTTALENT = AANDACHT VOOR

Per leerjaar zijn er ook 3 mini-
projecten uitgeschreven die de 
verbinding maken tussen taal, 
wereldoriëntatie, muzische 
vorming, wiskunde ...



16 Thema 1 - les 10

Vlieg je mee?
Ik kan in de tekst de informatie vinden die ik nodig heb.

Lees met je partner tekst A of tekst B. Ieder leest een kleur.

Tekst A: 

Als je aan vliegen denkt, dan denk je vast aan vogels.
Je weet wel: donzige pluizenballetjes met een  snavel, 
twee kleine  oogjes, twee  pootjes en twee  vleugels.
Het ene moment staan ze op de grond en hup, 
dan vliegen ze hoog in de lucht. 

Het lijkt wel of vliegen vanzelf gaat. 
Mensen kunnen daar alleen maar van dromen.
Waarom kunnen wij niet vliegen en vogels wel?

Veren
Wij hebben natuurlijk armen en geen  vleugels. 
Vleugels zijn gemaakt van veren. 

Er zitten wel negen soorten veren in een vleugel.
De langste veren helpen om te sturen. 

Superkracht
Vogels moeten vaak heel lang vliegen.
Soms moeten ze snel of hoog vliegen.
Om te vliegen heb je veel kracht nodig.

Opstijgen vraagt het meeste kracht.
Daarom hebben vogels sterke borstspieren.
Zelfs als je elke dag gewichten heft, 
ben jij nog niet sterk genoeg om te vliegen.

Verboden te snoepen
Vogels eten best geen hamburgers of ijsjes.
Om te vliegen moet je immers heel licht zijn.
Daarom zijn de botten en de veren van vogels hol. 

De botten van mensen zijn niet hol.
Mensen hebben ook meer vet.
Zelfs als je elke dag alleen maar sla eet, 
ben je nog niet licht genoeg om te vliegen.

1

1

2

3

4

les 10
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Vogeltje, waarom vlieg jij niet?
Pinguïns zijn echt vreemde vogels.
Ze kunnen niet vliegen. 
Dat komt omdat ze hun  vleugels gebruiken om te 
zwemmen.

Ze vliegen door het water in plaats van door de lucht.
En struisvogels dan? 
Kijk eens goed! Wat denk je?
Hun  vleugels zijn te klein! 
Ze zijn te zwaar om te vliegen.

Ze zijn wel heel snel.
En met hun lange  poten kunnen ze gemeen trappen!

Jij bent toch geen vogel? 
Ook sommige insecten kunnen vliegen. 
Hoe kan dat dan? Ze hebben toch geen veren?
Nee, maar ze hebben wel sterke spieren.

Hun  vleugels bewegen supersnel. 
 De hommel beweegt zijn vleugels wel 300 keer per 
 seconde. 
Daarom hoor je hem zoemen.

En toch wil ik vliegen!
Dat kan! Maar je kunt het niet zelf.
Je hebt een vliegtuig, een helikopter of een raket nodig om dat te doen.

 Misschien kunnen we het op een dag toch leren.
De tijd vliegt immers.
We blijven erover dromen.

W
donzig heel zacht

opstijgen  een toestel of dier vertrekt op de grond en gaat in de lucht, 
het tegengestelde van landen

het bot  

een vreemde vogel   iemand die er raar uitziet of zich anders gedraagt

de tijd vliegt  de tijd gaat snel

5 6

7
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AAN DE SLAG MET HET TAALSCHRIFT
De luchtige lay-out, de duidelijke structuur en de speelse elementen in het taalschrift 
verhogen de motivatie van elke leerling.

Onder de lestitel staan de 
hoofddoelen van de les op 
leerlingniveau.

De boekfragmenten en 
teksten voor lezen zijn 
mee opgenomen in het 
taalschrift. Zo heeft de 
leerling telkens maar één 
boek op de bank. Het maakt 
het bovendien mogelijk 
om in de tekst te werken en 
aanduidingen te maken.

Samenleesteksten verhogen 
de motivatie van de leerling.

Het woordenschatkader 
geeft betekenis aan 
moeilijke woorden uit de les. 
De les betekenissen aan het 
einde van elk thema oefent 
die woorden in.

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN

Verwijzing naar 
oefeningen op 
Bingel
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Vragen bij tekst A

Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie raad jij aan tekst A te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
 Saïd wil weten hoe dieren kunnen vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
 Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafik wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou je de tekst vinden?

 In een kookboek
 In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
 Op een website van een vliegtuigmuseum
 In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
 In het tijdschrift Leren over vogels

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijflijn op p. 16.

Waarom kunnen mensen niet vliegen?
Zoek drie redenen in de tekst.

1  

2  

3  

a Welke dieren uit de tekst kunnen vliegen? Welke dieren niet?  
Noteer ze in de juiste kolom.

 
dieren die kunnen vliegen

 
dieren die niet kunnen vliegen

b Schrijf er zelf nog één voorbeeld bij.

2

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de  
week of maand verschijnt,  
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

3

4 W
de reden
waarom iets gebeurt  
of waarom iets zo is

5
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Vogeltje, waarom vlieg jij niet?
Pinguïns zijn echt vreemde vogels.
Ze kunnen niet vliegen. 
Dat komt omdat ze hun  vleugels gebruiken om te 
zwemmen.

Ze vliegen door het water in plaats van door de lucht.
En struisvogels dan? 
Kijk eens goed! Wat denk je?
Hun  vleugels zijn te klein! 
Ze zijn te zwaar om te vliegen.

Ze zijn wel heel snel.
En met hun lange  poten kunnen ze gemeen trappen!

Jij bent toch geen vogel? 
Ook sommige insecten kunnen vliegen. 
Hoe kan dat dan? Ze hebben toch geen veren?
Nee, maar ze hebben wel sterke spieren.

Hun  vleugels bewegen supersnel. 
 De hommel beweegt zijn vleugels wel 300 keer per 
 seconde. 
Daarom hoor je hem zoemen.

En toch wil ik vliegen!
Dat kan! Maar je kunt het niet zelf.
Je hebt een vliegtuig, een helikopter of een raket nodig om dat te doen.

 Misschien kunnen we het op een dag toch leren.
De tijd vliegt immers.
We blijven erover dromen.

W
donzig heel zacht

opstijgen  een toestel of dier vertrekt op de grond en gaat in de lucht, 
het tegengestelde van landen

het bot  

een vreemde vogel   iemand die er raar uitziet of zich anders gedraagt

de tijd vliegt  de tijd gaat snel

5 6

7
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Waarom kunnen sommige vogels niet vliegen?
Geef twee redenen.

1  

2  

Kleur in de tekst: 

drie lichaamsdelen van een vogel.

de zin waarin staat waarom een hommel zoemt.

de zin waarin staat dat mensen op een dag misschien wel kunnen vliegen.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik geef deze tekst 

Ik wist waarom sommige dieren wel kunnen vliegen en andere dieren niet.

Ik wist waarom mensen niet kunnnen vliegen.

Ik werkte goed samen met mijn partner.

 

 

6

7

8

Vragen bij tekst A

Kruis het juiste antwoord aan.

a Wie raad jij aan tekst A te lezen?

 Oma zoekt een leuk verhaal om voor te lezen aan Hanna.
  Saïd wil weten hoe dieren kunnen vliegen.
 Imke wil weten hoe groot een pinguïn is.
 Nina zoekt informatie voor haar spreekbeurt over vliegtuigen.
 Rafi k wil een spannend boek lezen op het vliegtuig.

b Waar zou je de tekst vinden?

 In een kookboek
 In het tijdschrift De honden- en kattenvriend
 Op een website van een vliegtuigmuseum
 In het boek De spannende avonturen van piloot Peter
  In het tijdschrift Leren over vogels

Bedenk een goede titel voor je tekst. Noteer hem op de schrijfl ijn op p. 16.

Waarom kunnen mensen niet vliegen?
Zoek drie redenen in de tekst.

1   

2   

3   

a Welke dieren uit de tekst kunnen vliegen? Welke dieren niet? 
Noteer ze in de juiste kolom.

dieren die kunnen vliegen

 

 

dieren die niet kunnen vliegen

 

 

b Schrijf er zelf nog één voorbeeld bij.

2

W
het tijdschrift
boekje dat een keer in de 
week of maand verschijnt, 
bv. Zonneland

de piloot 
bestuurder van een vliegtuig

3

4 W
de reden
waarom iets gebeurt 
of waarom iets zo is

5
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TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN

Zelfevaluatie 
na elke les van 
hoofddoel(en) 
en proces

Persoonsgebonden 
doelen



6 les 12

Kleur het vakje zodat je een goed woord krijgt. Schrijf het woord over.

 het mi dd pp  en    de ste m mm  en  

 va l ll  en   de her t tt  en 

 de man d dd  en   le k kk  er 

 de la gg dd  er   de brandblu s ss  er 

 uitdru pp p  en   de wol v vv  en 

Verbind de woorden met een passend vliegtuig. Vul ze aan en schrijf elk woord op.

stra  e
 

mu  en
 

  

  

  

    

  

  

  

klo  en
 

voetba  en
 

zi  en
 

leesbri  en
 

bru  en
 

ze  en
 

Vul elke zin aan met een woord dat rijmt op het blauwe woord.    Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Die stakker is elke nacht   .  

2 Die kikker wordt elke dag  .  

3 Biggen horen in de modder te  .  

4 Het geluid van de wekker klinkt niet  .  

5 Met die geldstukken moet het me  .  

6 Die mannen bakken koeken in  .  

7 Wil je grote takken, dan moet je de boom  .  

2

3

gg

ll

kk

tt

4
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les 12

Woorden net als vissen

Spellingweter 34      Zo moet je verdubbelen.

Twee domme kappers uit het dorp Bubbel
zien opeens alle dingen dubbel,
zoals sterren en takken en spinnen en vlekken,
dus knippen ze terwijl ze hun ogen afdekken.

De mannen vliegen er nu ook dubbel zo hard in,
maar dat is niet naar de klanten hun zin,
want die gillen haast allemaal:
“Dat gekke koppel knipt ons als knikkers zo kaal!”

Kijk goed. Bedek het woord en schrijf het in de zin. 

de kapper  Mijn haar is te lang. Ik ga naar de   .

de sterren  Ik kijk ’s nachts graag naar de   .

domme  Er bestaan geen   vragen.

de takken  De   van de bomen waaien in de wind.

de spinnen    hebben acht poten.

de vlekken  De schilder heeft grote   op zijn trui.

de mannen  Die   hebben veel spieren.

gekke  Ik trek een   snoet.

dubbel  Heb ik   zoveel snoepjes als mijn zus?

allemaal  Ik heb de oefeningen   opgelost.

de boomstammen  De houthakkers zagen de   in stukken.

  

  

1
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AAN DE SLAG MET HET SPELLINGSCHRIFT

Een spellingweek bestaat uit 3 lestijden van telkens 25 minuten per week.

De spelling-
moeilijkheid 
wordt vanuit een 
kleine context 
aangebracht aan 
de hand van de 
meest frequente 
woorden.

Verwijzing naar 
de spellingweter 
achteraan in het 
spellingschrift 
waar de 
spellingstrategie 
wordt uitgelegd 
en verbeeld.

Startoefening 
waarbij de 
spelling- 
moeilijkheid 
met een visueel 
dictee wordt 
aangebracht 
en de leerlingen 
woorden met 
dezelfde spelling-
moeilijkheid 
mogen 
aanbrengen.

Verwijzing naar 
oefeningen 
op Bingel met 
dezelfde spelling-
moeilijkheid

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN

BLOK 1: AANBRENG
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Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.

In de klas is het druk.  Het is een  klas.

1 De jas van Jan is knap.  Hij heeft een   jas.

2 Kyra is tof.  Kyra is een  meid.

3 De buik van de man is dik.  Wat heeft hij een  buik!

4 Onze straat is erg smal.  Ik woon in een  straat.

5 Het blad is erg dun.  Het  blad valt.

6 De jongen loopt erg snel.  Het is een  jongen.

7 Onze emmer is lek.  Daar staat onze  emmer.

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.

Zes (dik)  maar (tof )  (kip) 

(zit)   samen op drie (wip)   .

Ze maken (grap)   en (grol)  

en zijn met elkaar aan het (dol)   .

Opeens hoor je er eentje (zeg)  

“Wat als we nu eens ronde eieren (leg)   ?”

De (kip)   (ren)   

naar hun (hok)  

en kruipen vlug op hun (stok)   .

Ploep! Een kip laat haar eitje (val)   .

“Hoera!” roepen ze met z’n (al)   .

“Nu kunnen we gaan (voetbal)   !”

5

drukke

6

dikke toffe kippen
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Kleur het vakje zodat je een goed woord krijgt. Schrijf het woord over.
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Vul elke zin aan met een woord dat rijmt op het blauwe woord.    Ik twijfel. Fout? Verbeter.

1 Die stakker is elke nacht   .  

2 Die kikker wordt elke dag  .  

3 Biggen horen in de modder te  .  

4 Het geluid van de wekker klinkt niet  .  
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2

3

gg

ll

kk

tt

4
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Luister goed. Schrijf op wat je hoort. Ik twijfel.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Heb je een fout gemaakt? Schrijf het woord opnieuw.

 

 

Wat gebeurt er met de klanten bij de kappers? Schrijf minstens vijf zinnen. 
Lees je zinnen voor aan je buur.

 

 

 

 

 

 

 

7

8

Talent3_Spellingschrift.indb   10 26/01/18   09:37

25

AAN DE SLAG MET HET SPELLINGSCHRIFT Niveaudifferentiatie Partnerwerk

Partnerdictee: de leerlingen dicteren elkaar 
enkele woorden en zinnen met behulp van 
dicteekaartjes.

De laatste oefening is een integratie-oefening 
waarbij alle spellingmoeilijkheden die al in het 
thema aan bod kwamen door elkaar geoefend 
worden via een productieve opdracht.

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN

BLOK 2: INOEFENING VAN DE SPELLINGSTRATEGIE

BLOK 3: SIGNAAL EN INTEGRATIE
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TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN

Bingel Raket maakt moeiteloos de brug tussen papier en digitaal. 

De leerlingen nemen 
een foto van een pagina 
in hun taalschrift/
spellingschrift met hun 
tablet of chromebook ...
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... en komen 
automatisch in 
Bingel terecht bij de 
daarbijbehorende 
oefeningen.

In de Bingel 
Raket app kan 
de leerkracht ook 
tijdens het oefenen 
de resultaten van de 
leerlingen opvolgen 
...

... en bijspringen 
bij de leerlingen 
die ondersteuning 
nodig hebben.



13Thema 1 - les 8

W

De eerste schooldag 
van Jasper en Lina

 Inge Bergh

Jasper en Lina logeren bij opa. Die woont op een onbewoond eiland. 
Daarnet zwommen ze nog in de zee. En zochten schelpen op het strand.
Nu hangen ze lui in een hangmat. Ze drinken melk uit een kokosnoot.
Maar dan stuift opa plots in paniek voorbij.
“Een ramp! Een ramp!” gilt hij. “Jasper! Lina! Kom mee! Nu!”
Opa heeft zijn handen vol dekens. Op zijn rug hangt een zak vol eten en drinken. 
Het lijkt wel of hij op de vlucht slaat. Jasper en Lina begrijpen er niets van.
Maar opa heeft geen tijd voor uitleg.
“Vlug!” gilt hij! “Volg mij!”

Zo snel ze kunnen hollen Jasper en Lina naar het strand.
“Vliegen of varen?” vraagt opa. “Wat doen we?”
“Vliegen!” kiest Lina. Ze houdt niet zo van varen.
Opa duwt hen aan boord van zijn vliegtuig. 
“Klik je gordel vast!” gilt hij. “We moeten weg! Zo snel we kunnen!”
Hij is duidelijk heel erg in paniek.
“Wat is er aan de hand?” vraagt Jasper. “Is het de vulkaan?”
Het eiland van opa heeft een oerwoud vol wilde dieren. 
Midden in dat oerwoud ligt een slapende vulkaan. 
Misschien dat die ...
Maar opa schudt zijn hoofd: “Erger.”

“Erger?” Lina schrikt. “Een leger zombies?”
Maar opa schudt zijn hoofd. “Geen zombies.”
Hij laat het vliegtuig opstijgen.
“Een vloedgolf?” gist Jasper.
“Duizend giftige spinnen?” raadt Lina.
“Nee”, schudt opa zijn hoofd.
“Geen vloedgolf en geen spinnen. 
Veel en veel erger.” Hij zucht. 
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7Thema 1 - les 2

Deel 2
“Je bent zelf een watje!” scheldt Frederik.
“Ik wil wel een zoen, hoor, tante Martje. 
Ik ben veel te blij dat je er bent.”
“Ik ook!” roept Diederik.
“En waar is mijn liefste neef?” galmt ze streng.
Stil komt Roderik dichterbij.
Op dat moment zet papa de laatste koffer binnen en zucht:
“En voor je het vraagt, Mart, nee, de jongste heeft nog steeds geen vleugels.” 
Roderik krijgt een hoofd als een tomaat.
Mama slaat een hand voor haar mond.
De drieling giert het uit van het lachen.
Er valt een lange stilte.

Dan zegt tante Martje kortaf:
“Roderik is Roderik. Hij is precies goed zoals hij is,  
met of zonder vleugels.”
Ze kijkt zo streng dat zelfs de drieling zwijgt.
“Hij is zo anders, Mart!” zegt mama stil.
Roderik kan wel door de grond zakken van 
schaamte.
Hij kan er toch niets aan doen?
“Ik ben blij dat hij anders is”, antwoordt  
tante Martje ferm.

“Anders is niet minder.
Anders is niet slechter.
Anders is gewoon anders.”
Bij elke anders slaat ze op de schouders van Roderik.
“Auw”, lacht hij een beetje groen.
Hij is dol op zijn tante Martje.
Toch heeft ze geen gelijk, vindt hij.
Er is niets aan, aan anders zijn.
Hij wil vleugels en hij wil die liefst nog vandaag.
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AAN DE SLAG MET HET LEESBOEK
Het leesboek vlot en vloeiend lezen ondersteunt de vervolmaking van het technisch lezen van de 
leerlingen in leerjaar 2 en 3.

In leerjaar 2 zijn er per week 75 minuten vaardig en vlot lezen waarvan er telkens 25 minuten 
gewerkt wordt aan het specifieke technisch lezen vanuit woordrijtjes, zinnen en korte tekstjes.

Voor de andere lestijden biedt het leesboek een gedifferentieerd leesaanbod aan de hand van 
verhalen speciaal voor TALENT geschreven door bekende Vlaamse jeugdauteurs. Dat aanbod is ook 
voor leerjaar 3 uitgewerkt.

Leerjaar 2 en 3: In de eerste week VVL lezen de leerlingen een 
vervolgverhaal op 3 niveaus waarbij alle lezers starten bij deel 1. De 
betere lezers geraken tijdens de leesles verder in het verhaal (deel 2 en 3). 
Alle lezers kunnen het volledige verhaal gedifferentieerd verderlezen via 
Bingel. Alle verhalen zijn op het basisniveau opgenomen in de Talentbib.

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN
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les 15

Vlieg op!
 Inge Bergh

Hoofdrollen: Vlieg, Vogel, Vlinder
Vlinder fladdert vrolijk kriskras in het rond.
Vlieg vliegt luid zoemend rond Vogel.
Vogel zit met gesloten ogen te mokken op een tak.

Vlinder  (luid zingend) Bloemetje hier! Struikje 
daar! Wat is het leven mooi!

Vogel ( nors) Dat zou het leven inderdaad  
kunnen zijn.

Vlinder  Ach, doe niet zo zuur.  
Open je ogen en zie hoe mooi de 
wereld is!

Vogel  (knijpt ogen nog wat harder dicht)  
Nee, dank je. Dat gefladder van jou 
maakt mij misselijk. 

Vlieg (botst tegen Vogel) Oeps! Sorry! Kun je misschien wat opschuiven?  
Je zit midden in mijn vliegroute.

Vogel (nu met open ogen) Je hebt geluk dat ik geen jong te voeren heb. Of ...

Vlieg Of wat? Maakte je anders kuikenpuree van mij?  
Haha, dat had je gedacht! Zo snel vlieg jij niet!

Vogel Wedden?

Vlinder Wedden wat?

Vogel Dit lelijke mormel beweert dat ik niet snel kan vliegen.

Vlieg Tja, je bent nu eenmaal geen vlieg. Wij vliegen hebben het vliegen uitgevonden. 
Dat weet toch iedereen?

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.

mokken
mopperen

de vliegroute
weg die het 
vliegtuig volgt

het mormel
lelijk dier

W
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Vogel Wedden?

Vlinder Wedden wat?

Vogel Dit lelijke mormel beweert dat ik niet snel kan vliegen.

Je oefent in het hardop lezen.
Je leest met expressie.

de expressie
gevoel dat je
toont met je stem,
je gezicht en je
gebaren

de rol
tekst van een
persoon in een
toneelstuk

mokken
mopperen

de vliegroute
weg die het 
vliegtuig volgt

het mormel
lelijk dier
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Leerjaar 2 en 3: In de 
tweede week VVL zijn er 
3 kortverhalen (op een 
verschillend niveau) waarin 
dezelfde personages een rol 
spelen. De leerlingen worden 
gestimuleerd verschillende 
avonturen mee te beleven.

Leerjaar 2 en 3: In de 
derde week biedt TALENT 
een theatertekst waarbij 
leerlingen per 3 een rol op 
verschillend leesniveau 
lezen. De theatertekst 
is zo vormgegeven dat 
de leerlingen visuele 
ondersteuning krijgen om 
de theatertekst expressief 
te lezen.

In de aanpak van 
VVL wil TALENT 
alle leerlingen 
leeskansen 
geven op hun 
niveau zonder de 
zwakkere lezers te 
stigmatiseren.

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN
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12 13

“Ik heb leuk nieuws”, zei Hendriek. “Ik blijf een paar 

dagen in het dorp.

Berlinde kon haar geluk niet op. Ze wou haar vader 

horen vertellen.

Er was veel volk op het plein. 

Hendriek begon zijn verhaal. Iedereen luisterde stil.

In een ver land werd een jongen geboren. De vader was 

blij met zijn zoon. Hij nam het kind mee naar buiten. 

Toen woedde een storm over het land.

“Word sterk en moedig als deze storm!”, riep hij.

Een windhoos tilde het jongetje op. Het kind tolde in 

de lucht. De vader riep als vermoord. Even later viel 

de jongen weer veilig in zijn armen. 

“Ik noem mijn zoon ‘Tornado’, lachte de vader. “Het is 

een goede naam voor hem.”

Tornado groeide als kool. Hij werd sterk als een os. 

12 13

“Ik heb leuk nieuws”, zei Hendriek. “Ik blijf een paar da-

gen in het dorp.”

Berlinde kon haar geluk niet op. Het was de eerste keer 

dat ze haar vader zou horen vertellen.

Er was veel volk op het marktplein toen Hendriek aan 

een verhaal begon. Iedereen luisterde geboeid.

In een land hier ver vandaan werd een jongen geboren. 

Op dat moment woedde er over het land een vreselijke 

storm. De vader was zo gelukkig met zijn zoon, dat hij 

het kind mee naar buiten nam. 

“Word even sterk en moedig als dit natuurwonder!”, 

riep hij.

Een windhoos tilde het jongetje uit de armen van de va-

der. Het kind tolde in de lucht. De vader schreeuwde als 

vermoord, maar even later viel de jongen ongedeerd in 

zijn armen terug. 

“Ik noem hem ‘Tornado’”, lachte de vader.

Tornado groeide als kool en werd zo sterk als een os. 
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Tornado groeide als kool en werd beresterk. 

30

TALENT zet expliciet in op leesbevordering en leesplezier.

In de lessen vlot en 
vloeiend lezen van 
leerjaar 2 en 3 oefenen de 
leerlingen het expressief 
en hardop lezen aan de 
hand van theaterteksten. 
Leerlingen met 
verschillende leesniveaus 
lezen samen, ieder een rol 
geschreven op het eigen 
leesniveau (3 rollen - 3 
niveaus). Het theaterlezen 
is ook zo vormgegeven 
dat leerlingen visuele 
ondersteuning vinden 
voor expressief lezen.

GRAAG EN GOED LEZEN

Voor de thema’s van 
het taalschrift schreven 
bekende Vlaamse 
jeugdauteurs boeken (fictie 
en non-fictie) waaruit 
fragmenten gebruikt 
worden binnen de lessen 
taalvaardigheid en vlot en 
vloeiend lezen. We bieden 
de fictieboeken aan op 
twee of drie verschillende 
leestechnische niveaus. 
Zo kan elke leerling het 
boek op Bingel lezen 
op eigen niveau, al dan 
niet ondersteund door 
voorleessoftware.

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN



Over haaien en walvissen Er zijn zo’n 380 verschillende soorten haaien. 
De meeste haaien zijn niet gevaarlijk voor mensen. 
Ken jij deze? De hamerhaai, de grote witte haai, de tijgerhaai, de zebrahaai.
In de Noordzee zwemt ook een haai: de hondshaai. Hij is niet zo groot en 
wordt ongeveer 80 cm. 

Met de kieuwen kan een  
haai onder water ademen. 
De staart staat verticaal.  
Hij gaat van links naar rechts. 
In zijn bek staan veel scherpe 
tanden.
De meeste haaien leggen eieren. 
Het jong komt dus uit een ei.

kieuwen

staart

staart

spuitgat

scherpe tanden

baarden of baleinen

Met het spuitgat op zijn kop kan de walvis ademen.  
Zo komt er lucht in de longen. 
De staart staat horizontaal. Hij gaat op en neer. 
Deze walvis heeft geen tanden. In zijn bek hangen 
baarden of baleinen. 
Het jong wordt levend geboren in het water.  
Hij drinkt melk bij de mama.

haai

walvis

En de walvishaai? Dat is een haai! 
Het is de grootste vis ter wereld,  
hij kan wel 12 meter lang worden. 
Een echte reus dus, maar niet 
gevaarlijk voor de mens. 
Hij eet alleen maar piepkleine diertjes 
en plantjes. 

Samen in zeeSamen in zee 1514
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storm. De vader was zo gelukkig met zijn zoon, dat hij 
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“Word even sterk en moedig als dit natuurwonder!”, 

riep hij.

Een windhoos tilde het jongetje uit de armen van de va-

der. Het kind tolde in de lucht. De vader schreeuwde als 

vermoord, maar even later viel de jongen ongedeerd in 

zijn armen terug. 

“Ik noem hem ‘Tornado’”, lachte de vader.

Tornado groeide als kool en werd zo sterk als een os. 

Voordat Toda’s vader een struik wordt, is hij banket-
bakker. Iedere dag staat hij voor dag en dauw op 
om wel twintig soorten gebakjes te maken en drie 
soorten taart. Tot op een dag alles verandert. In het 
zuiden breken gevechten uit en Toda’s vader moet 
erheen om het land te verdedigen.
    Gelukkig heeft hij het handboek Wat Elke Sol-
daat Moet Weten. Hierin staat precies hoe hij zich 
met takjes en bladeren kan verkleden als struik, 
zodat de vijand hem niet herkent.
    Toda blijft met haar oma achter in de stad, maar 
ook daar is het niet langer veilig. Ze wordt naar 
haar moeder gestuurd, die in het buurland woont. 
De reis ernaartoe is vol avonturen en gevaar. Maar 
Toda geeft niet op. Ze moet haar moeder vinden!

Joke van Leeuwen schreef en tekende pracht-
boeken als Deesje, Het verhaal van Bobbel die in 
een bakfiets woonde en rijk wilde worden en Iep! 
Haar teksten en illustraties zijn met vele prijzen                      
bekroond.
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Uiteraard hebben we ook 
aandacht voor de klassieke 
jeugdliteratuur. In de bovenbouw 
(leerjaar 4, 5 en 6) komen in twee 
thema’s klassiekers aan bod.

De jeugdauteurs stellen 
in filmpjes hun boek voor 
om de leerlingen warm 
te maken voor hun boek.

Bij TALENT werden ook 
informatieve boeken 
geschreven voor elk 
leerjaar, te lezen op papier 
of digitaal via Bingel, 
aangepast aan het niveau 
van de leerlingen.

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN
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DE DIGITALE BOEKENKAST

De leerlingen krijgen oefeningen, voor en na het 
lezen, zowel op het vlak van woordenschat als 
verwerking.

In de digitale boekenkast op Bingel vinden 
de leerlingen de boekjes uit de Talentbib. De 
fictieboekjes zijn te lezen op verschillende avi-
niveaus.

Meer info over de Talentbib via  
www.viavanin.be/bingel/boekenkast.
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Tijdens het lezen: 
leesondersteuning en de 
mogelijkheid om het hardop 
lezen op te nemen en te 
beluisteren

Vóór het lezen: oefeningen op 
het juist lezen en woordenschat

Na het lezen: verwerkende 
oefeningen



9Thema 1 - les 12

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.

In de klas is het druk.  Het is een  klas.

1 De jas van Jan is knap.  Hij heeft een   jas.

2 Kyra is tof.  Kyra is een  meid.

3 De buik van de man is dik.  Wat heeft hij een  buik!

4 Onze straat is erg smal.  Ik woon in een  straat.

5 Het blad is erg dun.  Het  blad valt.

6 De jongen loopt erg snel.  Het is een  jongen.

7 Onze emmer is lek.  Daar staat onze  emmer.

Vul aan. Kijk naar het voorbeeld.

Zes (dik)  maar (tof )  (kip) 

(zit)   samen op drie (wip)   .

Ze maken (grap)   en (grol)  

en zijn met elkaar aan het (dol)   .

Opeens hoor je er eentje (zeg)  

“Wat als we nu eens ronde eieren (leg)   ?”

De (kip)   (ren)   

naar hun (hok)  

en kruipen vlug op hun (stok)   .

Ploep! Een kip laat haar eitje (val)   .

“Hoera!” roepen ze met z’n (al)   .

“Nu kunnen we gaan (voetbal)   !”

5

drukke

6

dikke toffe kippen
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16 Thema 1 - les 10

Vlieg je mee?
Ik kan in de tekst de informatie vinden die ik nodig heb.

Lees met je partner tekst A of tekst B. Ieder leest een kleur.

Tekst A: 

Als je aan vliegen denkt, dan denk je vast aan vogels.
Je weet wel: donzige pluizenballetjes met een  snavel, 
twee kleine  oogjes, twee  pootjes en twee  vleugels.
Het ene moment staan ze op de grond en hup, 
dan vliegen ze hoog in de lucht. 

Het lijkt wel of vliegen vanzelf gaat. 
Mensen kunnen daar alleen maar van dromen.
Waarom kunnen wij niet vliegen en vogels wel?

Veren
Wij hebben natuurlijk armen en geen  vleugels. 
Vleugels zijn gemaakt van veren. 

Er zitten wel negen soorten veren in een vleugel.
De langste veren helpen om te sturen. 

Superkracht
Vogels moeten vaak heel lang vliegen.
Soms moeten ze snel of hoog vliegen.
Om te vliegen heb je veel kracht nodig.

Opstijgen vraagt het meeste kracht.
Daarom hebben vogels sterke borstspieren.
Zelfs als je elke dag gewichten heft, 
ben jij nog niet sterk genoeg om te vliegen.

Verboden te snoepen
Vogels eten best geen hamburgers of ijsjes.
Om te vliegen moet je immers heel licht zijn.
Daarom zijn de botten en de veren van vogels hol. 

De botten van mensen zijn niet hol.
Mensen hebben ook meer vet.
Zelfs als je elke dag alleen maar sla eet, 
ben je nog niet licht genoeg om te vliegen.

1

1

2

3

4

les 10
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25Thema 1 - les 13

Hoe rangschik ik woorden alfabeti sch?
Om woorden alfabetisch te ordenen, kijk je naar de eerste letter van het woord. 
Bv. aap, beer, cavia, dromedaris ...

Namen van personen worden meestal volgens de familienaam gerangschikt. 
Bv. Adams, Bries, Caluwaert, Demir ...

a Rangschik de vliegende dieren alfabetisch. Nummer van 1 tot 5.

mus vleermuis reiger fl amingo ooievaar

 

b Rangschik de vliegtuigen alfabetisch.

helikopter raket luchtballon vliegtuig zweefvliegtuig

 

Lees de namen. Kleur: 

 de naam die bij het alfabetisch rangschikken eerst komt.

 de naam die bij het alfabetisch rangschikken laatst komt.

Montgolfi er Wright Icarus Da Vinci Lilienthal

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon de betekenis van een moeilijk woord in een tekst vinden.

Ik kon de namen van personen, dieren en voorwerpen alfabetisch rangschikken.

 

 

3

4

5

Hoe vind je de betekenis van een 
moeilijk woord?

Ik weet hoe ik de betekenis van een moeilijk woord kan vinden.
Ik kan woorden alfabetisch rangschikken.

Lees de tekst.

a Markeer een woord dat je niet begrijpt.

De gebroeders Wright leefden in Amerika.
Eerst ontwierpen ze zweefvliegtuigen. Na een tijdje waren ze 
daar niet meer zo opgetogen over. Soms was er niet genoeg 
wind. Dan kon het vliegtuig niet opstijgen.
Daarom bedachten ze een manier om hun vliegtuigje ook 
zonder wind de lucht in te krijgen. Daarvoor hadden ze een 
motor nodig.
Op een dag, meer dan een eeuw geleden, lukte hun plan. 
Ze stegen op en vlogen vijfendertig meter ver. 
Het eerste vliegtuig was geboren!
Het is dus meer dan een eeuw oud!

b Overleg met je partner. Wat doen jullie om de betekenis van dat woord te vinden?

Ik begrijp een woord niet. Hoe los ik dat op?
1 Lees de hele zin. Kun je de betekenis afl eiden uit de zin?
2 Splits het woord. 

Bv. kartonfabriek = karton + fabriek = een fabriek waar men karton maakt
3 Vraag uitleg aan iemand.
4 Zoek het woord op in een woordenboek of op de computer.

a Wat betekent het woord ‘eeuw’?

  

b Op welke manier vond jij de betekenis? Kruis één antwoord aan.

 Ik kende de betekenis al.
 Ik vond de betekenis in de tekst.
 Ik vond de betekenis in het woordenboek.
 Ik verdeelde het woord in stukken en vond zo de betekenis.
 Ik moest de betekenis aan de juf of meester vragen.

1

W
markeren
aanduiden met een kleur

2
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LEREN LEREN

Taal- en 
spellingweters 
helpen de 
leerlingen 
expliciete 
taalkennis en 
vaardigheden 
te onthouden. 

Aandacht voor 
belangrijke 
school- en 
instructietaal

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN
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daar niet meer zo opgetogen over. Soms was er niet genoeg 
wind. Dan kon het vliegtuig niet opstijgen.
Daarom bedachten ze een manier om hun vliegtuigje ook 
zonder wind de lucht in te krijgen. Daarvoor hadden ze een 
motor nodig.
Op een dag, meer dan een eeuw geleden, lukte hun plan. 
Ze stegen op en vlogen vijfendertig meter ver. 
Het eerste vliegtuig was geboren!
Het is dus meer dan een eeuw oud!
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Ik begrijp een woord niet. Hoe los ik dat op?
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3 Vraag uitleg aan iemand.
4 Zoek het woord op in een woordenboek of op de computer.

a Wat betekent het woord ‘eeuw’?

  

b Op welke manier vond jij de betekenis? Kruis één antwoord aan.
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 Ik vond de betekenis in het woordenboek.
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1

W
markeren
aanduiden met een kleur

2
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Het Bingel-icoon geeft aan bij 
welke leerinhouden er digitaal 
geoefend kan worden. Elk kind 
maakt er oefeningen op zijn 
niveau: remediërend, herhalend 
of uitdagend. Je kunt die 
oefeningen ook met de tablet 
of chromebook in de klas laten 
oplossen.

Overzicht van pictogrammen 
voor de leerlingen

Bingel

Per twee werken

In groep werken

Tempodifferentiatie  
(verder oefenen op hetzelfde niveau)

Niveaudifferentiatie (uitdaging aangaan)

Hoor(weg)-icoon

Net-als(-weg)-icoon

Onthoud(weg)-icoon

Regel(weg)-icoon

Zoek(weg)-icoon

Schaartje

TALENTTALENT = MOTIVATIE, UITDAGING EN BETEKENISVOL LEREN VOOR ALLE LEERLINGEN
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Doe die vuile voet eens weg!
Ik kan plezier beleven aan het opzeggen van aftelrijmpjes.

Lees de aftelrijmpjes en zet een kruisje bij je favoriet.

Alle indianen
schieten met bananen
pief poef paf
en jij bent af.

Doe die vieze vuile voet eens weg,
want hij staat me in de weg.

Onder ’t water lag een pater
met zijn tenen boven water.
Hoeveel tenen had die pater?
Tien.
We zullen eens gaan tellen
van tien frikandellen:
een, twee, drie ...

Onder de toren
werd geboren
Piet of Nel,
wie kies je wel?
Piet ... dan ben jij het niet.
Nel ... dan ben jij het wel.

1 W
het aftelrijmpje
versje of rijmpje 
dat je samen 
opzegt om te 
beslissen wie eerst 
mag, wie de tikker 
is ...

Doe de aftelrijmpjestest.

1 Hoeveel aftelrijmpjes ken jij?

 a geen
 b meer dan één
 c meer dan vijf

2 Hoe vaak gebruik je aftelrijmpjes?

 a nooit
 b wel eens een keer
 c een keer per week of meer

3 Met wie gebruik je aftelrijmpjes?

 a met niemand
 b met vrienden op school
 c op school en thuis

Koos jij meestal antwoord c?
Dan ben jij een fan van aftelrijmpjes!
Leer er een paar leuke aan je klasgenoten of schrijf je eigen aftelrijmpje.

Hoe verliep de les voor jou? 

Ik beleefde plezier aan het lezen en opzeggen van de aftelrijmpjes. 

Ik kon goede en leuke bewegingen bedenken bij het aftelrijmpje. 

Ik voelde me op mijn gemak bij het opzeggen van het aftelrijmpje  
voor de klas.

 

 

2

3
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Wat is een discussie?
Een discussie is een soort gesprek waarin iedereen 
kan uitkomen voor zijn mening en naar elkaar luis-
tert. Meestal heeft een discussie een bepaald onder-
werp.
Bv. Is een gsm toegestaan op school?

Alle deelnemers proberen elkaar te overtuigen. Daar-
voor gebruiken ze argumenten.

Wat zijn argumenten?

Argumenten zijn zinnen die je zegt om je eigen gelijk of andermans ongelijk aan te tonen.
Bv. Ja, want in geval van nood moet je kunnen telefoneren. 
 Ja, want een school moet meegaan met zijn tijd. 
 Nee, want een gsm kan gestolen worden. 
 Nee, want telefoneren stoort de lessen.

Tips voor een vlotte discussie

Zag je volwassenen al eens discussiëren? Dat loopt vaak mis!

Zo doe jij het beter: 

 > Kom op voor je mening.
 > Luister goed en probeer de anderen te begrijpen.
 > Wees beleefd. Laat anderen uitpraten.
 > Vraag het woord.
 > Geef goede argumenten.
 > Spreek duidelijk en rustig.

Belachelijk!
STOMME PRAAT!Hou je

 

mond!

Na het discussiëren: deed ik het goed?
 > Kwam ik op voor mijn mening?
 > Probeerde ik de anderen te begrijpen, ook al ging ik 

misschien niet akkoord?
 > Was ik beleefd? Liet ik anderen uitpraten?
 > Gaf ik goede argumenten?
 > Sprak ik duidelijk en rustig?
 > Heb ik iemand kunnen overtuigen?
 > Veranderde ik zelf van mening?

taalweter_108_dis-
cussiëren_deed_
ik_het_goed_
twee_jongens
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Hoe vertel ik over mijn gevoelens?
Over je eigen gevoelens praten, is niet voor iedereen even makkelijk.
Doe het daarom enkel als je daar zelf zin in hebt.
Zoek iemand die je kunt vertrouwen en vertel enkel wat je zelf wilt.

Hoe luister ik naar iemand die over zijn gevoelens vertelt?

Wauw! Je wordt in vertrouwen genomen. Dan ben jij vast een toffe vriend!
Luister goed en toon interesse. Ga nadien discreet om met wat je hoorde.
Zo blijven jullie goede vrienden.

Wat is een dialect? En een accent?
Hoewel overal in Vlaanderen Nederlands gesproken wordt, 
klinkt dat Nederlands toch niet overal hetzelfde. Een 
rasechte Antwerpenaar (lees: Antwaarpenèr) klinkt immers 
helemaal anders dan een Bruggeling (lees: Bruhheling). Om 
van een Genkenaar (lees: Geeeeeeenkenaaaaar) nog maar 
te zwijgen.

We hebben elk onze eigenheid en dat uit zich ook in onze 
taal. We leggen bij het spreken elk ons eigen accent. We 
mogen best trots zijn op ons dialect. Het zegt iets meer 
over wie we zijn. Al is het natuurlijk ook belangrijk om Stan-
daardnederlands te kunnen spreken. Want … Hoe beter 
we elkaar begrijpen, hoe leuker het wordt!

taalweter_122_dia-
lect_accent_twee_
kinderen

35Thema 2 - les 4

Lees deel 4 van de tekst.

Een reddingsplan
We hebben één geluk:  mensen vinden ons schattige 
 dieren. Er kwam een reddingsplan en enkele mensen 
brachten ons naar een eiland zonder roofdieren.
Daar leven we vandaag met bijna 150 kakapo’s samen. 
HONDERDVIJFTIG! Dat is écht niet veel voor een vogel! 
Zo komt het dat wij een bedreigde diersoort zijn.

5

Meer lezen? 
Dieren in nood, Liesbeth Van Bogaert, 
Talentbib 3

3Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Dieren in nood | Liesbeth Van Bogaert

Dieren in nood

Hi, ik ben de kakapo!
Ken je me niet? Dat is niet zo gek, want ik 
ben een bedreigde diersoort. 
Er zijn nog meer dieren waarmee het niet 
goed gaat. Ik stel ze aan je voor. 

In dit boek reis je de wereld rond op zoek 
naar dieren in gevaar. Zo leer je de bonobo 
kennen, de brilslang en de zebrahaai. Weet 
jij wat een doejong is? Of een harpij of een 
klapperdief? Gekke namen, niet? Eén ding 
hebben al deze dieren gemeen: er zijn 
er niet veel meer van over. Maar samen 
kunnen we ze nog redden! Lees je mee?

Dieren in nood
Liesbeth Van Bogaert | Veerle Hildebrandt

NF-cover-200x200.indd   10,12 25/10/17   16:41

Voor de kakapo’s kwam een reddingsplan.

a Leg het reddingsplan uit aan je partner. 

b Waar wonen de laatste 150 kakapo’s?

  

c Kleur in de tekst:

   waarom er een reddingsplan voor de kakapo kwam.

8

het roofdier
dier dat andere dieren eet

W

9

Neem het blad.

a Lees de tekst.

b Kleur in jullie tekst:

de sleutelwoorden.

Hoe vind ik de sleutelwoorden in de tekst?

 Kleur hoe het dier heet.
  Kleur of het een insect, zoogdier, vogel, vis, 

reptiel of kreeftachtige is.
 Kleur waar het dier woont.
 Kleur wat het dier eet.
 Kleur of het dier alleen leeft of in groep.
 Kleur iets over de jongen van het dier.
 Kleur iets bijzonders over het dier.

het sleutelwoord
belangrijkste woord
uit een zin of een
stukje tekst

W

c Vul het vriendenboek van het dier in. Omcirkel het juiste antwoord. 
Wat jullie niet weten, geven jullie een ?.

Teken mij

De naam van het dier is:   .
Het is een: 
insect / zoogdier / vogel / vis / reptiel / kreeftachtige.

Het dier woont   .

Het dier leeft alleen / in groep.

Het dier eet   .

Het vrouwtje legt wel / geen eieren.

Het dier zorgt wel / niet voor zijn jongen, want  

  .

Het dier is bijzonder, omdat  

  .

Ik vind het dier , want  

  .

10
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DE TAALWETERS HELPEN DE LEERLING ACTIEF  
OM ZICHZELF TE ONTWIKKELEN.

Taalweters geven 
de leerlingen ook 
concrete tips om 
na te denken over 
hun aanpak, over 
zichzelf, over hun 
houding ...

PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING/ 
LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE DOELENTALENTTALENT = AANDACHT VOOR
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2

3
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les 4

Gebakken lucht
Ik kan vertellen welk misverstand er tussen de personages in het verhaal speelt.

Lees deel 1 van het verhaal. 

Yago zet een artikel over de uitvinding van Stijn in de schoolkrant.
Om alles wat spannender te maken doet Stijn uitschijnen dat hij iets 
uitvond om voedsel te vermenigvuldigen ... te vermenigvuldigen ... te vermenigvuldigen ... te vermenigvuldigen ...

Op een dag staat Yago aan zijn deur.
“Ik heb geweldig nieuws”, zegt Yago. “De burgemeester gaat een groot feest organiseren, 
speciaal voor jou.”
Dat vindt Stijn best wel tof, hij is niet eens jarig.
“Ja, ik heb het haar gevraagd”, gaat Yago verder.
“Ik heb gezegd dat je je uitvinding zal tonen als ze een groot feest geeft.”

Waarom geeft de burgemeester een feest?
Wat moet je zeker doen als je een feest organiseert? 
Bespreek met je partner.

 Stijn kijkt niet meer zo blij. “Wat heb je haar gezegd?”
Yago merkt dat er iets niet klopt, maar hij blijft lachen. “Dat je de wereld gaat verbazen, dat 
iedereen naar ons dorp zal willen komen.”
Stijn voelt het zweet langs zijn rug naar beneden glijden.
Dit is niet goed.

Stijn begint als een gek te werken in zijn garage. 
 Hij moet zijn uitvinding af hebben tegen het feest. Anders zal iedereen zien dat hij 
overdreven heeft. Alle mensen zullen kwaad op hem zijn.
Hij probeert appels te verdubbelen. En bonen en tomaten.
 Maar hij weet niet hoe hij eraan moet beginnen. Hij kan toch niet toveren?
Hoe kan één ding nu plots twee dingen worden?
Ten einde raad hakt hij de boon in twee stukken. Zo heeft hij twee bonen. Twee halve 
bonen, daar gaat niemand blij van worden.
Hij belt naar Yago en vraagt hem om te komen.

Waarom is Stijn in paniek?

5

10

15

20

Meer lezen? 
Gebakken lucht, Jonas Boets, 
Talentbib 3

Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Gebakken lucht
Jonas Boets | Katrijn Jacobs

Gebakken lucht | Jonas Boets

3

Stijn droomt ervan om uitvinder te worden en 
de wereld te veranderen. Op een dag loopt alles 
in het honderd. Zijn vriend Yago denkt echter 
dat hij een geniale ontdekking heeft gedaan. 
Hij verspreidt het gerucht. Maar Stijn durft niet 
te zeggen dat hij eigenlijk helemaal niets heeft 
uitgevonden.
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W
organiseren alles plannen, regelen en klaarzetten

1

W
het voedsel
wat je opeet, het eten
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35Thema 2 - les 4

Lees deel 4 van de tekst.

Een reddingsplan
We hebben één geluk:  mensen vinden ons schattige 
 dieren. Er kwam een reddingsplan en enkele mensen 
brachten ons naar een eiland zonder roofdieren.
Daar leven we vandaag met bijna 150 kakapo’s samen. 
HONDERDVIJFTIG! Dat is écht niet veel voor een vogel! 
Zo komt het dat wij een bedreigde diersoort zijn.

5

Meer lezen? 
Dieren in nood, Liesbeth Van Bogaert, 
Talentbib 3

3Haal meer uit dit boek!
Ga snel naar bingel.be.

Dieren in nood | Liesbeth Van Bogaert

Dieren in nood

Hi, ik ben de kakapo!
Ken je me niet? Dat is niet zo gek, want ik 
ben een bedreigde diersoort. 
Er zijn nog meer dieren waarmee het niet 
goed gaat. Ik stel ze aan je voor. 

In dit boek reis je de wereld rond op zoek 
naar dieren in gevaar. Zo leer je de bonobo 
kennen, de brilslang en de zebrahaai. Weet 
jij wat een doejong is? Of een harpij of een 
klapperdief? Gekke namen, niet? Eén ding 
hebben al deze dieren gemeen: er zijn 
er niet veel meer van over. Maar samen 
kunnen we ze nog redden! Lees je mee?

Dieren in nood
Liesbeth Van Bogaert | Veerle Hildebrandt

NF-cover-200x200.indd   10,12 25/10/17   16:41

Voor de kakapo’s kwam een reddingsplan.

a Leg het reddingsplan uit aan je partner. 

b Waar wonen de laatste 150 kakapo’s?

  

c Kleur in de tekst:

   waarom er een reddingsplan voor de kakapo kwam.

8

het roofdier
dier dat andere dieren eet

W

9

Neem het blad.

a Lees de tekst.

b Kleur in jullie tekst:

de sleutelwoorden.

Hoe vind ik de sleutelwoorden in de tekst?

 Kleur hoe het dier heet.
  Kleur of het een insect, zoogdier, vogel, vis, 

reptiel of kreeftachtige is.
 Kleur waar het dier woont.
 Kleur wat het dier eet.
 Kleur of het dier alleen leeft of in groep.
 Kleur iets over de jongen van het dier.
 Kleur iets bijzonders over het dier.

het sleutelwoord
belangrijkste woord
uit een zin of een
stukje tekst

W

c Vul het vriendenboek van het dier in. Omcirkel het juiste antwoord. 
Wat jullie niet weten, geven jullie een ?.

Teken mij

De naam van het dier is:   .
Het is een: 
insect / zoogdier / vogel / vis / reptiel / kreeftachtige.

Het dier woont   .

Het dier leeft alleen / in groep.

Het dier eet   .

Het vrouwtje legt wel / geen eieren.

Het dier zorgt wel / niet voor zijn jongen, want  

  .

Het dier is bijzonder, omdat  

  .

Ik vind het dier , want  

  .

10
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PERSOONSGEBONDEN ONTWIKKELING/ 
LEERGEBIEDOVERSCHRIJDENDE DOELENTALENTTALENT = AANDACHT VOOR

Checklists bij de 
opdrachten helpen 
de leerlingen op 
weg.

Tussentijdse vragen 
bij de teksten helpen 
het tekstbegrip te 
verhogen.

In het evaluatiekader duiden de leerlingen aan 
hoe ze zichzelf beoordelen op de lesdoelen en de 
persoonsgebonden ontwikkeling.



25Thema 1 - les 14

b Zet een kruisje bij een toestel dat opstijgt.

c Trek een kring rond een toestel dat gaat landen.

a Vul de passende woorden in.

Het vliegtuig kwam in een storm terecht. “Help!” riepen de passagiers, “we zijn pechvogels, we gaan 

  .”

“Blijf kalm,” zei de   . “Ik maak een noodlanding en zet jullie veilig op de grond.”

b Wat is een pechvogel?

 Een strook waarop je met de wagen kunt staan als je pech hebt.
 Een vogel die pech heeft.
  Iemand die pech heeft.
 Iemand die pech heeft dat hij geen vogels ziet.

We vliegen erin! Wanneer zou jij die uitdrukking gebruiken? Schrijf twee situaties op.

1  

 

2  

 

Bedenk een situatie waarin je deze zin kunt gebruiken: Ik kan mijn oren niet geloven.
Vertel die situatie aan je buur.

Hoe verliep de les voor jou?

Ik kon de woorden uit het thema gebruiken in een zin.

Ik kon de juiste woorden uit het thema in de oefeningen invullen. 

Ik kon met mijn partner overleggen.

6

7

8

9

Talent3_Taalschrift Proefthema.indd   25 14/03/17   11:15

26
Them

a 1

Portfolio thema 1: We vliegen erin!
Doelen Nederlands

Les Domein Doel Onvoldoende 
beheerst

H Hulp- 
tip

Les 4 lezen Je kunt de personages in dit verhaal opnoemen. H1 HT10

Je kunt verwoorden wat de personages doen in het verhaal. H1

Les 5 spreken Je kunt originele en goede vragen bedenken voor een vriendenboekje.

Je kunt vragen over jezelf vlot en correct beantwoorden.

Les 6 spelling Je kunt woorden met de volgende spellingmoeilijkheden correct schrijven:

 > woorden met g of ch en cht of gt H6

 > woorden met d of t en p of b H7

 > woorden met ng of nk; ngt of nkt H8

 > woorden met aai, ooi of oei en ieuw, eeuw H9

 > woorden met au of ou en ei of ij H10

Les 7 taaldenken Je kunt het alfabet vlot opzeggen in alfabetische volgorde. H4

Je kunt bij bijna elke letter van het alfabet een woord bedenken. H4

Les 10 lezen Je kunt informatie uit een tekst halen (deel-geheel, oorzaak-gevolg, middel-doel). H2

Les 12 spelling Je kunt woorden met verdubbeling van de medeklinker (bv. vissen) correct schrijven. H11

Les 13 taaldenken Je kunt woorden alfabetisch rangschikken. H4

Je weet hoe je de betekenis van een woord kunt vinden. H5

Les 14 betekenissen Je begrijpt de woorden van het thema. H5 HT25

Je kunt de woorden in een zinvolle context gebruiken. H5

Les 16 spelling Je kunt woorden waarbij je verenkelt (bv. apen) correct schrijven. H12

Algemeen lezen Je las spontaan een of meerdere boeken. HT22

Doelen niet-Nederlands

Algemeen Je voelde je aangesproken door het onderwerp van het thema. HT2

Algemeen Je was bereid om hulp te vragen en te aanvaarden.

Algemeen Je was bereid je medeleerlingen te helpen.

Algemeen Je kon je vaardigheden goed inschatten.

Algemeen Je kon efficiënt je taken plannen, uitvoeren en bijsturen. HT26
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TALENT besteedt veel aandacht aan zorg en differentiatie, omdat het essentieel is om àlle 
leerlingen te motiveren en succes te laten ervaren.

HET DIFFERENTIATIEBLOK: ZELFEVALUATIE NA DE LES  
EN OBSERVATIE DOOR DE LEERKRACHT LEIDEN TOT DIFFERENTIATIE 

Op het einde van een les 
beoordelen de leerlingen 
zichzelf op wat ze aan 
talige vaardigheden en 
kennis hebben geleerd, 
maar ze geven ook aan 
hoe ze aspecten als 
samenwerken, overleggen 
... hebben ervaren.

Je kunt het portfolio op papier invullen en 
aanduiden wie welke doelen niet beheerst en 
daarvoor remediëring nodig heeft.

TALENTTALENT = FOCUS OP ZORG VOOR ÀLLE NIVEAUS
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Them

a 1

Portfolio thema 1: We vliegen erin!
Doelen Nederlands

Les Domein Doel Onvoldoende 
beheerst

H Hulp- 
tip

Les 4 lezen Je kunt de personages in dit verhaal opnoemen. H1 HT10

Je kunt verwoorden wat de personages doen in het verhaal. H1

Les 5 spreken Je kunt originele en goede vragen bedenken voor een vriendenboekje.

Je kunt vragen over jezelf vlot en correct beantwoorden.

Les 6 spelling Je kunt woorden met de volgende spellingmoeilijkheden correct schrijven:

 > woorden met g of ch en cht of gt H6

 > woorden met d of t en p of b H7

 > woorden met ng of nk; ngt of nkt H8

 > woorden met aai, ooi of oei en ieuw, eeuw H9

 > woorden met au of ou en ei of ij H10

Les 7 taaldenken Je kunt het alfabet vlot opzeggen in alfabetische volgorde. H4

Je kunt bij bijna elke letter van het alfabet een woord bedenken. H4

Les 10 lezen Je kunt informatie uit een tekst halen (deel-geheel, oorzaak-gevolg, middel-doel). H2

Les 12 spelling Je kunt woorden met verdubbeling van de medeklinker (bv. vissen) correct schrijven. H11

Les 13 taaldenken Je kunt woorden alfabetisch rangschikken. H4

Je weet hoe je de betekenis van een woord kunt vinden. H5

Les 14 betekenissen Je begrijpt de woorden van het thema. H5 HT25

Je kunt de woorden in een zinvolle context gebruiken. H5

Les 16 spelling Je kunt woorden waarbij je verenkelt (bv. apen) correct schrijven. H12

Algemeen lezen Je las spontaan een of meerdere boeken. HT22

Doelen niet-Nederlands

Algemeen Je voelde je aangesproken door het onderwerp van het thema. HT2

Algemeen Je was bereid om hulp te vragen en te aanvaarden.

Algemeen Je was bereid je medeleerlingen te helpen.

Algemeen Je kon je vaardigheden goed inschatten.

Algemeen Je kon efficiënt je taken plannen, uitvoeren en bijsturen. HT26
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Leerjaar 3 - thema 1 - les 19 - H4

Het alfabet
Domein: difblok - herhaling taaldenken
Onderwerp: het alfabet en alfabetisch rangschikken
Lesduur:  25 minuten

Samenhang
In deze les herhalen leerlingen die het nodig hebben de inhoud van 
de les taaldenken: het alfabet en alfabetisch rangschikken.

Lesdoelen
Hoofddoel van de les 

Alfabetisch rangschikken. 

Andere doelen
Een woord opzoeken in een alfabetische lijst.

Materiaal
Digitaal

 > alfabetlied (cd) 
of bordboek

Folio
 > kopieerblad les 7, 

handleiding p. 119
 > kopieerblad 6

Voorbereiding
Voorzie voor elke leerling de alfabetkaartjes (handleiding p. 119) en de kaartjes met de vogels 
(kopieerblad 6, 1 kopie per 3 leerlingen).

Verlengde instructi e onder begeleiding van de 
leerkracht

Materialen en ti ps

1 Herhaal het alfabetlied.

2 Geef de leerlingen de alfabetkaartjes uit les 7. 

a  Laat hen individueel het alfabet leggen. Ze controleren door te 
vergelijken met hun buur (partner).

b  De partners zeggen samen het alfabet op.
c  De partners zeggen om de beurt een letter van het alfabet en 

zeggen zo het alfabet op.

3 Geef de leerlingen zes vogels op kaartjes die ze alfabetisch 
rangschikken. Model of laat enkele leerlingen modellen hoe ze te 
werk gaan.

cd

kopieerblad handleiding 
p. 119

Tip: Laat de alfabetkaartjes 
liggen als hulpmiddel zodat 
de leerlingen zichzelf kunnen 
controleren.

kopieerblad 6

les 19 - H4
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Naam:  Klas:  Datum: 

Leerjaar 3 - thema 1 - les 19 - H5 - kopieerblad 7

Lees de tekst. Wat betekent het vetgedrukte woord?

Dure duiven vermist

Honderden duiven waren vorige week vermist. Ze deden mee aan de Belgian Master. Dat 
is een wedstrijd voor duiven. Vorige week zijn er 1 000 duiven vertrokken. Ze moesten om 
het snelst vliegen van een plek in Frankrijk naar een plek in Vlaanderen. Maar door de felle 
wind kwamen veel duiven niet aan. Dat was heel jammer voor de eigenaars. Want met de 
wedstrijd konden ze veel geld winnen. De duif die vorige week won, was van Eric Cocquyt. 
Hij verkocht het dier voor 15 000 euro.

Bron: Wablieft nr. 1108

 

Lees de tekst en beantwoord de vragen.

China bouwt drone voor een mens

Een Chinees bedrijf stelde een speciale drone voor. Een drone is een klein toestel dat vliegt 
zonder piloot. Maar deze Chinese drone kan ook een mens vervoeren. En dat is nieuw. Het 
toestel vliegt op elektriciteit en blijft iets langer dan 20 minuten in de lucht. Het toestel kan 
tot 100 kilometer per uur vliegen.

Bron: Wablieft nr. 1080

a Wat is de betekenis van het woord drone?

 

 

b Op welke manier vond jij de betekenis van het woord drone? Kleur één vakje.

  Ik weet de betekenis uit mijn hoofd.

  Ik vind de betekenis in de tekst.

  Ik vind de betekenis in het woordenboek.

  Ik verdeel het woord in stukken en vind zo de betekenis

  Ik moet de betekenis aan de juf of meester vragen.

1

2
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De zelfevaluaties in combinatie met de 
observaties door de leerkracht leiden 
tot een themaportfolio. Het portfolio 
leidt naar kant-en-klare suggesties in 
het difblok.

Leerlingen die een bepaald 
doel onvoldoende 
beheersen na de les, 
krijgen in het difblok 
extra leerkansen. De 
leerkracht krijgt hiervoor 
een verlengde instructie 
aangeboden met de nodige 
verwerkingsmaterialen 
voor de leerling(en).

Fase 3 
IAC

Fase 2 
Uitbreiding  

van zorg

Fase 1 
Verhoogde zorg

Fase 0 
Brede basiszorg 

TALENTTALENT = FOCUS OP ZORG VOOR ÀLLE NIVEAUS
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DIFFERENTIËREN IN BINGEL

In de differentiatiemodule kun je voor de klasgroep of 
voor enkele leerlingen aanduiden welke remediërings- 
of verrijkingsoefeningen nog moeten gemaakt worden. 

TALENTTALENT = FOCUS OP ZORG VOOR ÀLLE NIVEAUS

Dat kan op papier (er worden automatisch bundels op 
naam gemaakt) of digitaal als taak in Bingel.
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TALENTTALENT = FOCUS OP ZORG VOOR ÀLLE NIVEAUS

REMEDIËRING NA HET CONTROLEDICTEE

Na het controledictee krijg je, op basis van de 
ingave van de punten, automatisch een normering.

Na de foutenanalyse krijg je voor elke leerling een 
remediëringsvoorstel op maat, af te drukken als 
oefenbundel of klaar te zetten als taak in Bingel.
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Leerjaar 3 - thema 1 - les 19 - taak A

les 19 - taak A

Vouw een vliegtuig
Domein: difblok - taak zelfstandig werk A - basisniveau
Onderwerp: instructies uitvoeren 
Lesduur:  25 minuten

Samenhang
Leerlingen die de leerstof van het thema voldoende onder de knie 
hebben, maken zelfstandig een taak op basisniveau.

Lesdoelen
Hoofddoel van de les 

Voor hen bestemde eenvoudige schriftelijke instructies 
begrijpen en uitvoeren.

Andere doelen
In voor hem bestemde informatieve teksten de gewenste 
informatie vinden, de chronologie herkennen, vergelijking 
herkennen en relaties ontdekken.

Leergebiedoverschrijdende/Persoonsgebonden doelen 
Zelfredzaam zijn en zelfstandig functioneren in verschillende 
situaties.

Materiaal
Folio

 > kopieerblad 16
 > correctiesleutel 

kopieerblad 16

Diversen 
 > papier (A4)

Verlengde instructi e onder begeleiding van de 
leerkracht

Materialen en ti ps

1 Overloop de taak zonder in detail te gaan, met het oog op een zelf-
standige verwerking door de leerlingen.

 Spreek af waar/hoe leerlingen die vastlopen bij de taak hulp kunnen 
inroepen. 

2 Laat de leerlingen zelfstandig de taak verwerken. Oefening 1 is 
basisniveau, oefening 2 is uitdagingsniveau.

3 Laat ter correctie:

– de leerlingen eerst per twee hun taak vergelijken,
– vervolgens hun taak verbeteren met de correctiesleutel.

4 Voorzie op het einde tijd om de resultaten te tonen, bespreken en 
vergelijken.

kopieerblad 16

papier
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Naam:  Klas:  Datum: 

Leerjaar 3 - thema 1 - les 19 - taak A - kopieerblad 16

Vouw een vliegtuig
 Ik verbind de opdrachten van een stappenplan met de juiste tekening.

 Ik vouw een vliegtuig volgens een stappenplan.

Bekijk het stappenplan. Lees de instructies in het kader hieronder.

a Wat hoort waar? Schrijf de instructies op de juiste plaats bij de tekeningen.

b Vouw het vliegtuig.

1 W
de instructie
de uitleg voor hoe  
je iets moet doen

 > Vouw de punt naar beneden.

 > Vouw de hoeken nog eens naar binnen.

 > Neem een blad. Vouw het in twee.

 > Geef je vliegtuig vleugels. 

 > Vouw het blad weer open. Vouw twee hoeken naar binnen.

 > Vouw in twee. Het vliegtuig is bijna af.

 > Klaar. Vliegen maar!

1 2 3

4 5 6

7
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81Leerjaar 3 - thema 1 - les 19 - taak A - kopieerblad 16

Kun je ook op een andere manier een vliegtuigje vouwen?

a Vouw het vliegtuig op een andere manier.

b Teken de verschillende stappen op papier.

c Schrijf een instructie voor een medeleerling.

1  

2  

3  

4  

5  

6  

2

Talent3_Diffmodule_Les 19_Proefthema.indb   81 21/04/17   09:29

42

Voor de leerlingen die de themaleerstof voldoende onder de knie hebben, biedt het 
differentiatieblok 3 taken voor zelfstandig werk en 1 coöperatieve en geïntegreerde 
taaltaak. Taak zelfstandig werk A werd uitgewerkt op het basisniveau. Taak zelfstandig 
werk B werd uitgewerkt op een verhoogd niveau en is extra uitdagend voor de sterkere 
leerling. Taak zelfstandig werk C is gericht op spelling en op de transfer van spelling naar 
de dagelijkse schrijftaal.

HET DIFFERENTIATIEBLOK:  
TAKEN ZELFSTANDIG WERK EN COÖPERATIEVE TAALTAKEN 

De taak zelfstandig werk A werd 
uitgewerkt op het basisniveau. Elke taak 
krijgt een verlengde instructie mee zodat 
leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen.

TALENTTALENT = FOCUS OP ZORG VOOR ÀLLE NIVEAUS
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Leerjaar 3 - thema 1 - les 19 - taaltaak

les 19 - taaltaak

Het leven van een vlieg
Domein(en): difblok - taaltaak
Titel: Ik maak een werk in de stijl van Magnus Muhr
Lesduur:  50 minuten

Samenhang
Leerlingen die de leerstof van het thema voldoende onder de knie 
hebben, maken een taaltaak.

Lesdoelen
Hoofddoel van 

In voor hem bestemde informatieve teksten de gewenste 
informatie vinden, de chronologie herkennen, vergelijking 
herkennen en relaties ( middel-doel) ontdekken.
Verhalen, gedichten en raadsels aanvullen.

Leergebiedoverschrijdende/Persoonsgebonden doelen 
Gevoelig zijn voor wat zinvol, goed, schoon, waar is voor zichzelf én 
voor anderen.

Materiaal
Folio

 > kopieerblad 19-21
 > correctiesleutel 

kopieerblad 19

Diversen
 > papier

Verlengde instructi e onder begeleiding van de 
leerkracht

Materialen en ti ps

1 Overloop de taak zonder in detail te gaan, het oog op een 
zelfstandige verwerking door de leerlingen.

 Spreek af waar/hoe leerlingen die vastlopen bij de taak hulp kunnen 
inroepen.

2 Laat de leerlingen zelfstandig de taak verwerken. Oefeningen 
1-3 zijn basisoefeningen. Oefening 4 is uitbreiding. Oefening 5 is 
facultatief.

3 Laat ter correctie:

– de leerlingen eerst per twee hun taak vergelijken,
– vervolgens hun taak verbeteren met de correctiesleutel.

4 Voorzie op het einde tijd om de verschillende ontwerpen te tonen, 
te bespreken en te vergelijken.

kopieerblad 19

papier
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Naam:  Klas:  Datum: 

Leerjaar 3 - thema 1 - les 19 - taaltaak - kopieerblad 19

Het leven van een vlieg
 Ik ontdek het werk van Magnus Muhr.

 Ik verzin tekstballonnen bij foto’s.

 Ik maak zelf een werk in de stijl van Magnus Muhr.

Lees de tekst. Beantwoord de vragen.

Magnus Muhr, de vliegenfotograaf

Magnus Muhr houdt van fotograferen. Het is zijn hobby.
Ooit was hij op een saai feest. Hij verveelde zich. Tot hij een dode vlieg zag liggen. Mag-
nus kreeg een gek idee: hij legde de vlieg op een stuk papier en met potlood gaf hij de 
vlieg een verzonnen leven. Hij tekende armen en benen en een achtergrond. Daarna 
maakte hij een foto van zijn tekening.

Magnus Muhr vindt het leuk om steeds nieuwe tekeningen te maken. De dode vliegen 
zoekt hij op vensterbanken, in de buurt van lampen en op de grond. Zelf vliegen vangen 
doet hij niet.

De beste foto’s verzamelde hij in een boek. Met dat boek werd hij bekend en nu werkt hij 
soms voor grote bedrijven. Die betalen hem veel geld voor een grappige tekening met 
wat dode vliegen. Cool, niet!?

a Wat deed Magnus Muhr toen hij zich verveelde op het feest?

 

b Wat doe jij als je je ergens verveelt?

 

c Waar vindt Magnus Muhr zijn vliegen? 

 

d Waar zou je nog dode vliegen kunnen vinden?

 

e Deed jij al eens iets geks met (dode) vliegen? Of met iets anders? Leg uit.

 

 

1
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Kies op kopieerblad 20 één foto van Magnus Muhr uit.

a Bedenk wat de vliegen op de foto zouden zeggen.

b Teken tekstballonnen bij de vliegen. Schrijf in de ballonnen wat ze tegen elkaar zeggen.

Maak zelf een werk in de stijl van Muhr.

a Knip vliegen uit, kleef ze op een wit blad en geef ze armen en benen. Leg je lijm, schaar en potlood 
klaar en gebruik ook het kopieerblad 21 met de vliegenfoto’s.

b Bedenk wat de vliegen doen en teken het.

c Teken er tekstballonnen bij en schrijf op wat de vliegen zeggen.

Snel klaar? Vraag je leerkracht of je op vliegenjacht mag voor een volgend kunstwerk. Als je geen 
dode vliegen vindt, ontdek je misschien wel iets anders dat bruikbaar is. Of gebruik het kopieerblad 21 
opnieuw voor een tweede tekening.

Het kan leuk zijn om de tekeningen van de klas te verzamelen in een boekje. Zo kun je elkaars werk 
‘lezen’.

2

3

4

5

Leerjaar 3 - thema 1 - les 19 - taaltaak - kopieerblad 19

Talent3_Diffmodule_Les 19_Proefthema.indb   101 21/04/17   09:29
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De taaltaak is een coöperatieve en 
geïntegreerde taak, die verschillende lestijden 
inneemt. Op het einde van de taaltaak 
hebben de leerlingen een concreet product 
en volgt er een kort toonmoment.

TALENTTALENT = FOCUS OP ZORG VOOR ÀLLE NIVEAUS
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TALENTTALENT = FOCUS OP ZORG VOOR ÀLLE NIVEAUS

Curriculumdifferentiatie
TALENT biedt alternatieve materialen voor spelling en taaldenken voor 
leerlingen in de derde graad die een individueel aangepast curriculum (IAC) 
dienen te volgen met het oog op de B-stroom. De inhouden, strategieën 
en werkwijzen zijn daarbij afgestemd op de meest gangbare uitgaven voor 
Nederlands in de B-stroom.
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Preventief en tijdens de les
Met TALENT werken we aan een viersporenbeleid en zetten we volop 
in op gedifferentieerd lesgeven. Dat realiseren we door: 

• bij elke oefening weer te geven hoe je met instructieonafhankelijke, 
instructiegevoelige en instructieafhankelijke leerlingen kan werken.

• uitgeschreven verlengde instructies en tips voor pre-instructie in 
de handleiding.

• leesteksten aan te bieden die op 2 of 3 leestechnische niveaus 
geschreven werden. Daardoor kunnen leerlingen de teksten lezen 
op het eigen leesniveau en wordt begrijpend lezen voor elke leerling 
haalbaar.

• oefeningen tempodifferentiatie en niveaudifferentiatie te voorzien 
die elke leerling tijd en uitdaging bieden.

• de instructiefilmpjes en oefeningen op Bingel waarbij leerlingen 
thuis de leerstof (zoals ze in de klas aan bod kwam) herhalen en 
inoefenen of om flipped-classroom te introduceren.

Herhalen voor de evaluatie  
(portfolio _> differentiatie _> toets)
In de derde week van elk thema herhaalt TALENT de leerstof die 
leerlingen onvoldoende beheersen en breidt de leerstof uit die wel 
voldoende beheerst is.

TALENTTALENT = FOCUS OP ZORG VOOR ÀLLE NIVEAUS



Naam: __________________________________________ Datum: ____________ Nr. _____ 
 

L3 – Thema 1 – evaluatieblok 2 Taal: begrijpend lezen fictie 

Zet een kruisje.  /5 
 
1 Dorus opent een kinderopvang omdat: 
  hij graag zingt en danst met kinderen. 
  hij van het gezeur van zijn zus af wil zijn. 
  hij dringend geld nodig heeft. 
  er veel kinderen in de straat wonen. 
 
2 Wat bedoelt de schrijver met: “Elke week stuurde Rebecca een nieuwe ramp op hem af.”? 
  Elke week stormt het en dus vliegt het dak weg. 
  De zus van Dorus brengt elke week aangebrande taart. 
  De zus van Dorus komt zelf veel langs. 
  De zus van Dorus stuurt vrouwen langs die lawaaierig zijn of komen poetsen en helpen. 
 
3 Waarom stuurt zijn zus elke keer vrouwen op Dorus af? 
 Let op: er zijn meerdere juiste antwoorden. 
  Ze wil niet dat Dorus alleen is. 
  Ze wil Dorus boos maken. 
  Ze wil dat er iemand voor hem zorgt. 
  Ze weet dat hij niet van stilte houdt. 
  Ze is bezorgd om Dorus. 
 
 
 
 
Verbind de persoon met een voorwerp dat bij hem of haar past. /1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

2 

Mientje Dorus 

    

Naam: __________________________________________ Datum: ____________ Nr. _____ 
 

L3 – Thema 1 – evaluatieblok 3 Taal: begrijpend lezen fictie 

Kleur in de tekst.  /4 
 
 een zin die zegt dat Dorus veel van stilte houdt. 
  
 een zin die zegt dat Dorus een uitvinder is. 
 
 hoe de zus van Dorus heet. 
 
 de zinnen die zeggen welk plannetje Dorus bedacht heeft. 
  
 
 
 
Wie zegt het? Kies uit:  /4 
 
 
 
 
 
1 Wat jij nodig hebt, is een leuke vrouw. 
 
2 Wat een zootje is het hier! 
 
3 Eruit! 
 
4 Volgende week open ik een opvang. 
  
 
 
 
Lees de tekst. Leg uit wat een kinderopvang is. /1 
 
 
 “Volgende week open ik een opvang”, had hij met zijn neus in de lucht gezegd. 
 “Je weet wel, met kinderen en zo. Daar moet ik dan voor zorgen.” 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Waarom kiest Dorus een opvang voor kinderen die kunnen vliegen? /0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Dorus – Mientje – Rebecca 

5 

6 

7 

Naam: __________________________________________ Datum: ____________ Nr. _____ 
 

L3 – Thema 1 – evaluatieblok 1 Taal: begrijpend lezen fictie 

Lees de tekst. 
 
 
 
  Toen Dorus zijn kinderopvang opende, dacht hij dat er niemand op af zou komen.  
  Dat was ook precies zijn bedoeling.  
  Dorus hield ervan om alleen te zijn.  
  Hij hield van de stilte in huis.  
 5 Dankzij die stilte kon hij ongestoord nadenken.  
  Dorus was nieuwsgierig.  
  Hij dacht na over reizen in de tijd. 
  Hij maakte plannen voor een huis dat zichzelf kon schoonmaken.  
  Hij tekende de gekste uitvindingen.  
 10 Jammer genoeg deden zijn uitvindingen het niet, maar ooit zou het lukken.  
  Bij al dat denken had Dorus stilte nodig.  
  Heel stil was het trouwens nooit.  
  Hij hoorde de koelkast zoemen. Hij hoorde de brievenbus klepperen.  
  Er was meer dan genoeg geluid, daar had Dorus geen mensen voor nodig.  
 15 Helaas dacht zijn zus daar heel anders over.  
  “Het is niet goed om altijd maar alleen te zijn, Dorus”, had Rebecca gezegd.  
  “Wat jij nodig hebt, is een leuke vrouw. Ik ken er wel een paar.”  
  Vanaf die dag had Dorus geen moment rust meer gehad.  
  Elke week stuurde Rebecca een nieuwe ramp op hem af.  
 20 De eerste zag er wel grappig uit, maar toen ze haar mond opendeed, klonk ze als een 
  trompet. Dorus wist niet hoe snel hij van haar af moest komen.  
  De tweede heette Mientje. Ze begon gelijk het hele huis schoon te maken.  
  “Wat een zootje is het hier,” zuchtte ze. Ze veegde de kruimels van het aanrecht.  
  Ze stofzuigde onder de tafel.  
 25 Toen ze ook nog de nieuwste uitvinding van Dorus in de vuilbak wilde gooien, greep hij in.  
  “Eruit!” schreeuwde hij wanhopig.  
  De derde week deed hij de deur niet eens meer open toen er gebeld werd.  
  “Ik blijf het proberen, Dorus!” zei zijn zus koppig.  
  “Ik wil niet dat je zo vaak alleen bent.  
 30 Er is niemand om voor jou te zorgen.  
  En jij zorgt zelf ook voor niemand. Dat is niet gezond!”  
  Op dat ogenblik had Dorus zijn plan bedacht.  
  “Volgende week open ik een opvang”, had hij met zijn neus in de lucht gezegd.  
  “Je weet wel, met kinderen en zo. Daar moet ik dan voor zorgen.  
 35 Je hoeft dus niemand meer op me af te sturen!  
  Ik krijg het namelijk ontzettend druk.”  
  Even was het stil aan de andere kant van de lijn.  
  “Als je maar weet dat ik dat met mijn eigen ogen wil zien, Dorus!” zei ze toen.  
  Dorus legde de telefoon op de haak en dacht na.  
 40 Hij had A gezegd, en moest nu dus ook B zeggen.  
  Die kinderopvang moest er komen. Liefst zonder kinderen natuurlijk!  
  Maar hoe speelde hij dat klaar?  
  Toen glimlachte hij. Hij ging naar de schuur achter in zijn tuin.  
  Daar timmerde hij een bord. Met grote letters schilderde hij er  
 45 OPVANG VOOR KINDEREN DIE KUNNEN VLIEGEN op.  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Meer lezen? 
Opvang voor kinderen die kunnen vliegen, 
Joke Guns, Talentbib 3 

Naam: __________________________________________ Datum: ____________ Nr. _____ 
 

L3 – Thema 1 – evaluatieblok 4 Taal: begrijpend lezen fictie 

Vul het vriendenboekje van Dorus aan.   /4,5 
Staat het antwoord niet in de tekst, zet dan een ?. 
 
 
 
 
  Mijn naam is                                                                  . 
 
  Ik heb                      broer(s) en                       zus(sen). 
 
  Mijn beroep is                                                               . 
 
  Ik houd niet van                                                            . 
 
  Dit wil ik graag uitvinden                                                
 
                                                                     
 
 
 
 

Deze woorden passen bij me (omcirkel): 
 

stil  /  druk            nieuwsgierig  /  niet nieuwsgierig            alleen  /  veel bezoek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 Ik denk dat ik voor mijn toets       /20 Dit wil ik over de toets vertellen: 
 zal behalen. 
 Ik vind dat voor mij: 
  zeer goed. 
  goed. 
  niet goed. 
 
 
 
 
 
 
 
 Je behaalde       /20 op je toets. Ik geef je de volgende tips: 
 Ik vind dat voor jou:  Lees de tekst in stukjes. Weet je waarover 
  zeer goed.  elk stukje ging? 
  goed.  Lees de tekst fluisterend. 
  niet goed.  Lees de vragen aandachtig. 
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TALENTTALENT = BREDE EVALUATIE EN BREDE ZORG

Het Evaluatieblok: tijd om te toetsen
In het evaluatieblok heb je tijd om te toetsen. In elk thema zijn er toetsen lezen 
fictie, lezen non-fictie, taaldenken (incl. betekenissen) en spelling voorzien. Driemaal 
per jaar is er ook een toets luisteren. Voor de andere domeinen is er permanente 
evaluatie op basis van beoordelingscriteria bij de les en handige observatietools. 
De toetsen zijn op papier en digitaal beschikbaar (als pdf-bestand, maar ook als 
aanpasbaar Word-document).

Voorbeeld van een 
toets begrijpend lezen 
leerjaar 3 (Word)

Zelfevaluatie door de 
leerling

Formele toetsen

Voor leerjaar 
4, 5 en 6 zijn er 
toetsvoorbereidings-
bladen voor de toets 
taaldenken.



Naam: __________________________________________ Datum: ____________ Nr. _____ 
 

L3 – Thema 1 – evaluatieblok 3 Taal: begrijpend lezen fictie 

Kleur in de tekst.  /4 
 
 een zin die zegt dat Dorus veel van stilte houdt. 
  
 een zin die zegt dat Dorus een uitvinder is. 
 
 hoe de zus van Dorus heet. 
 
 de zinnen die zeggen welk plannetje Dorus bedacht heeft. 
  
 
 
 
Wie zegt het? Kies uit:  /4 
 
 
 
 
 
1 Wat jij nodig hebt, is een leuke vrouw. 
 
2 Wat een zootje is het hier! 
 
3 Eruit! 
 
4 Volgende week open ik een opvang. 
  
 
 
 
Lees de tekst. Leg uit wat een kinderopvang is. /1 
 
 
 “Volgende week open ik een opvang”, had hij met zijn neus in de lucht gezegd. 
 “Je weet wel, met kinderen en zo. Daar moet ik dan voor zorgen.” 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
 
 
Waarom kiest Dorus een opvang voor kinderen die kunnen vliegen? /0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

Dorus – Mientje – Rebecca 

5 

6 

7 
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TALENTTALENT = BREDE EVALUATIE EN BREDE ZORG

Observatiepunten 
voor mondelinge 
vaardigheden

Evaluatieformulier 
vlot en vloeiend lezen

Evaluatiekijker 
communicatiemodel: 
schrijven

Aanbod van documenten voor observatie en evaluatie
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TALENTTALENT SLUIT AAN BIJ EN BOUWT VERDER OP IK LEES MET HUP EN AAP
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ik lees met hup en aap is onze nieuwe lees-taalmethode voor het 
eerste leerjaar en vormt de perfecte onderbouw en voorbereiding 
voor het werken met TALENT.

Want, net als TALENT, ondersteunt ik lees met hup en aap je in 
alle aspecten van je job als leerkracht. Bovendien zet ik lees met 
hup en aap, net als TALENT, ook heel sterk in op 

Leesplezier en -motivatie
Kinderen plezier in lezen geven en vooral dat leesplezier laten behouden, 
vinden we heel belangrijk.

Ik lees met hup en aap en TALENT doen dat door:

• gedifferentieerd lezen aan te bieden (waardoor elk kind succes in lezen 
ervaart).

• leesondersteuning te voorzien voor wie het nodig heeft.

• boeiende en uitdagende verhalen, speciaal voor de methode 
geschreven.

•  aantrekkelijke ondersteunende illustraties bij de verhalen.  

Zorgbrede aanpak
Ik lees met hup en aap en TALENT doen er alles aan om alle kinderen op 
hun niveau te ondersteunen:

• drie- en viersporenbeleid,

• preventieve basiszorg, verhoogde zorg, uitbreiding van zorg,

• aanbod voor sterke leerlingen,

• een gerichte aanpak voor woordenschat.  

Digitale ondersteuning en hulpmiddelen
De digitale hulpmiddelen van ik lees met hup en aap en TALENT zijn er 
om jou als leerkracht te ondersteunen om het best mogelijke onderwijs 
te geven op maat van elke leerling. Zo kunnen scholen en leerkrachten 
veel efficiënter inspelen op de diversiteit van vandaag. Gepersonaliseerd 
lesgeven en leren wordt zo haalbaar.

• Bordboek en bordlessen

• Differentiatiemodule

• Bingel

• Bingel Raket 

www.ikleesmethupenaap.be

TALENTTALENT SLUIT AAN BIJ EN BOUWT VERDER OP IK LEES MET HUP EN AAP
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Voor de leerling

Leerjaar 2/3

• Taalschrift A, B, C
• Leesboek vlot en vloeiend lezen
• Spellingschrift
• Projectbundels miniprojecten (3)
• Huiswerkschrift Spelling

Leerjaar 4/5/6

• Taalschrift A, B, C
• Spellingschrift
• Werkwoordenblok
• Projectbundels miniprojecten (3)
• Huiswerkschrift Spelling

Voor de klas
• Talentbib
• Wandplaten

Voor de leerkracht
• Handleiding A, B, C (incl. alle kopieerbladen)
• Correctiesleutel Taalschrift A, B, C
• Correctiesleutel Spellingschrift
• Correctiesleutel Projectbundels (3)
• Zorg- en evaluatiemap A, B, C (incl. portfolio, remediëring 

en verrijking, evaluatie)
• Map curriculumdifferentiatie (leerjaar 5/6)
• Cd- en dvd-box

Digitale ondersteuning
• Bingel Max
• Bingel Plus

Zie talentvoortaal.be/bingel

MATERIALEN

TALENT is voor alle 
leerjaren beschikbaar.

Naam: 

Klas:  Nr.: 

2

Spellingschrift

TALENT
        Spellingschrift
2

vanin.beISBN 978-90-306-8238-7
569652

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen. 
Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt, 
kan het digitaal oefenen en leren.

Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een 
pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke 
opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s 
voor Bingel Raket aan .

Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis 
gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen 
niveau en tempo.

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be 

3

TALENT
        Spellingschrift
3

vanin.beISBN 978-90-306-8239-4
569653

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen. 
Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt, 
kan het digitaal oefenen en leren.

Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een 
pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke 
opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s 
voor Bingel Raket aan .

Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis 
gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen 
niveau en tempo.

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be Naam: 

Klas:  Nr.: 

Spellingschrift

5

TALENT
        Spellingschrift
5

vanin.beISBN 978-90-306-8241-7
569655

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen. 
Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt, 
kan het digitaal oefenen en leren.

Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een 
pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke 
opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s 
voor Bingel Raket aan .

Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis 
gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen 
niveau en tempo.

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be Naam: 

Klas:  Nr.: 

Spellingschrift

4

TALENT        Spellingschrift
4

vanin.beISBN 978-90-306-xxxx-x
xxxxxx

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen. 
Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt, 
kan het digitaal oefenen en leren.

Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een 
pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke 
opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s 
voor Bingel Raket aan .

Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis 
gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen 
niveau en tempo.

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be Naam: 

Klas:  Nr.: 

Spellingschrift

6

TALENT        Spellingschrift
6

vanin.beISBN 978-90-306-xxxx-x
xxxxxx

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen. 
Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt, 
kan het digitaal oefenen en leren.

Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een 
pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke 
opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s 
voor Bingel Raket aan .

Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis 
gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen 
niveau en tempo.

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be Naam: 

Klas:  Nr.: 

Spellingschrift

2

Taalschrift

TALENT
        Taalschrift
2

vanin.beISBN 978-90-306-0000-0
000000

9 789030 622222

3

Taalschrift

TALENT
        Taalschrift
3

vanin.beISBN 978-90-306-0000-0
000000

9 789030 622222

5

Taalschrift

TALENT
        Taalschrift
5

vanin.beISBN 978-90-306-0000-0
000000

9 789030 622222

Naam: 

Klas: 
 Nr.: 

4

TALENT        Taalschrift A
4

vanin.be
ISBN 978-90-306-xxxx-x

xxxxxx

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen. 

Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt, 

kan het digitaal oefenen en leren.

Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een 

pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke 

opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s 

voor Bingel Raket aan 
.

Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis 

gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen 

niveau en tempo.

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be 

Taalschrift A

Naam: 

Klas:  Nr.: 

6

TALENT        Taalschrift A
6

vanin.beISBN 978-90-306-xxxx-x
xxxxxx

Bingel is hét leerplatform voor lagere scholen in Vlaanderen. 
Met de inloggegevens die je kind van de school ontvangt, 
kan het digitaal oefenen en leren.

Bij bingel hoort ook een tablet-app: Bingel Raket. Door een 
pagina uit dit schrift te scannen, ziet je kind meteen welke 
opdrachten het op bingel kan maken. Je herkent de pagina’s 
voor Bingel Raket aan .

Bingel en Bingel Raket kunnen zowel op school als thuis 
gebruikt worden. Je kind krijgt er tips en werkt op een eigen 
niveau en tempo.

Meer informatie: www.bingel.be – www.bingelraket.be 

Taalschrift A
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