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Voor we beginnen:
enkele praktische tips

Bekijk zeker ook de leerjaarspecifieke opleidingsfilmpjes en
het Bingel opleidingsfilmpje.
In de presentatie zal je af en toe dit logo zien: lj
Dit wil zeggen dat je in het leerjaarspecifieke filmpje meer
informatie krijgt.
verwijst naar het Bingel opleidingsfilmpje.
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TALENT maakt je taalles samenhangend,
functioneel, coöperatief en leuk.
Zo wordt elke leerling taalvaardig!
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Samenhang op drie niveaus:
1. Samenhang van de taaldomeinen luisteren‐spreken‐lezen‐schrijven
in de taalvaardigheidslessen
• ‐> betekenisvol en waar mogelijk functioneel
• Alle taaldomeinen contextueel verbonden (ook spelling en taaldenken)
2. Link met Op verkenning in minstens 3 thema’s per leerjaar
• Uitdieping woordenschat
• Transfer van strategieën
3. Miniprojecten van 1 week (3)
• Domeinoverschrijdend: Nederlands, wereldoriëntatie, muzische vorming,
wiskunde, media
• Projectmatig werken met op het einde een product of toonmoment
Samenhang
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Overzicht van de coöperatieve werkvormen in TALENT
Leerjaar 2

Leerjaar 3

Leerjaar 4

1 tweegesprek

een gaat, drie blijven

een gaat, drie blijven

Leerjaar 5

Leerjaar 6

consensus‐methode

hoekendebat
vraag‐ en antwoordslang

2 genummerde hoofden

simultaan tafelrondje

simultaan tafelrondje

binnen‐ en buitenkring

3 om de beurt

om de beurt

denken ‐ delen ‐ doen

placemat

drie‐stappen‐interview

4 denken ‐ delen ‐ doen

denken ‐ delen ‐ doen

interview

verdeelde informatie

imiteer

5 interview

interview

praatkaartjes

denken ‐ delen ‐ doen

denken ‐ delen ‐ doen

6 praatkaartjes

praatkaartjes

gedachten‐notities

elevator pitch

elevator pitch

7 gedachten‐notities

gedachten‐notities

elevator pitch

woordenweb

woordenweb

8 dobbelen

dobbelen

woordenweb

interview

interview

Gekleurd = nieuwe werkvorm in het leerjaar

Coöperatief
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Convergente differentiatie:
we starten en eindigen de les samen

Convergente differentiatie
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Convergente differentiatie:
we starten en eindigen de les samen
Differentiatie ingebed in de lessen
Leren van elkaar – samen
Teksten op lager leesniveau ter voorbereiding
Tempo‐ en niveaudifferentiatie

Convergente differentiatie
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Planning en structuur
Lezen in de kijker
Differentiëren vóór de toets
Evalueren en toetsen
Remediëren en verrijken na de toets
Ondersteuning
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Jaarplan
Schooljaar = 37 lesweken
6,5 lestijden per week (5 taal + 1,5 spelling)

30 weken

27 weken

9 thema’s

9 thema’s

3 miniprojecten
7 bufferweken

10 bufferweken

Jaarlijks aangepaste jaarplanning op Bingel
Planning en structuur
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Aantrekkelijke thema's
minstens 3 thema’s per leerjaar
gelinkt aan Op verkenning
thema’s per graad aan elkaar
gelinkt
3 vakoverschrijdende
miniprojecten, vrij te plannen

Planning en structuur
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Opbouw van een thema

Kennismakingsactiviteit
Vlot en vloeiend lezen
Taalvaardigheid
Spelling
Taaldenken
Taalspel
Betekenissen
Differentiatieblok
Evaluatieblok

Planning en structuur
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Planning en structuur
Lezen in de kijker
Differentiëren vóór de toets
Evalueren en toetsen
Remediëren en verrijken na de toets
Ondersteuning
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Dit filmpje vind je terug op www.talentvoortaal.be/nl/wat/gedifferentieerd‐lezen.
Lezen in de kijker
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Informatieve boeken
geschreven voor
TALENT

Graag en goed lezen
Gedifferentieerd lezen
via de Bingel
Boekenkast

Aandacht voor
klassiekers
(bovenbouw

Filmpjes van de
jeugdauteurs
Lezen in de kijker
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De digitale boekenkast – voor de leerkracht
Bingel Boekenkast:
Via EILAND

Naar de Boekenkast

O.b.v. het ingegeven avi‐niveau kiest
Bingel het meest geschikte boekje.

Lezen in de kijker
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Digitale boekenkast:
lezen o.b.v. ingegeven avi‐niveau Bingel kiest de meest geschikte versie per leerling.
Laag (E3)

Basis (M4)

Hoog (E4)

Voorbeeld uit leerjaar 2
Lezen in de kijker
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De digitale boekenkast – voor de leerling
Bingel Boekenkast:
gedifferentieerd lezen:
aansluitend bij het
leesniveau

Ingesproken
samenvatting van het
verhaal
Lezen in de kijker
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De digitale boekenkast

Vóór het lezen:
oefeningen op
correct lezen en
woordenschat

Vóór het lezen – tijdens het lezen – na het lezen

Tijdens het lezen:
met
ondersteuning

Na het lezen:
oefeningen op
tekstbegrip

Lezen in de kijker
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Vijf didactische sleutels voor goed leesonderwijs

1.Functionaliteit
2.Interactie
3.Strategie-instructie
4.Leesmotivatie
5.Transfer
Meer daarover via www.talentvoortaal.be/sleutels
Lezen in de kijker
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Planning en structuur
Lezen in de kijker
Differentiëren vóór de toets

of

Evalueren en toetsen
Remediëren en verrijken na de toets
Ondersteuning
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Focus op zorg voor àlle niveaus
Differentiëren vóór de
toets

Evaluatie

(o.b.v. het portfolio)

of

Remediëren en
verrijken na de toets

Evaluatie

(o.b.v. de
toetsresultaten)

Deze keuze maak je per thema.
Er is tijd voorzien voor differentiatie en evaluatie. Kies je voor R/V na de toets,
wissel dan je differentiatieblok en evaluatieblok in je planning van plaats.
Differentiëren vóór de toets
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Differentiëren o.b.v. het portfolio (vóór de toets)
Difblok: portfolio
‐> differentiatie

Differentiëren vóór de toets
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Brede evaluatie
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Aanbod formatieve toetsen

Summatieve toetsen

Permanente evaluatie

Na elk thema:

Na thema 4 en 9:

Observatieschema’s:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Schrijven
Spreken
Luisteren
Lezen

Criteria bij de les:

Spreken
Schrijven

Begrijpend lezen fictie
Begrijpend lezen non‐fictie
Taaldenken incl. betekenissen
Luisteren (3x per jaar)
Spelling: dictee
Spelling: zorgdictee

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

Na thema 3, 6 en 9:
• Spelling controledictee
• Spelling controledictee ‐
zorgdictee

Standaard op papier
Aanpasbaar Wordbestand op Bingel
Extra aangepaste toetsen op Bingel
Evalueren en toetsen

Standaard op papier
Aanpasbaar Wordbestand op Bingel

Observatie en beoordeling vanuit
taal‐ en spellingtaken
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Focus op zorg voor àlle niveaus:
remediëring en verrijking na de toets
Remediëring op
maat, op papier en
digitaal

Invullen van de
toetsresultaten

Bingel doet een
voorstel obv de
toetsresultaten. De
leerkracht beslist.

Remediëren en verrijken na de toets
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Planning en structuur
Lezen in de kijker
Differentiëren vóór de toets
Evalueren en toetsen
Remediëren en verrijken na de toets
Ondersteuning
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Bekijk zeker ook
‐

de leerjaarspecifieke opleidingsfilmpjes

‐

het Bingel opleidingsfilmpje

lj

en het document met tips en tricks van en voor
TALENT‐gebruikers!
Ondersteuning
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Via de website
www.viavanin.be/ondersteuning/talent

Via mail
talent@vanin.be
Via de facebookgroepen
TALENT – Tweede leerjaar / TALENT – Derde leerjaar
TALENT – Vierde leerjaar / TALENT – Vijfde leerjaar
TALENT – Zesde leerjaar

Ondersteuning
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