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1. Registratiedeel 
 

Titel Hello World 
Volledige titel Hello World - Een lespakket Engels voor het basisonderwijs 
Auteurs Bekenkamp-Klinkhamer, Y.; Bodde-Alderlieste M.; Mantel, A.; Meijer Y.; 

Overeem, F. van; Somogyi, D. 
Uitgeverij Malmberg 
Postbus 233 
5201 AE  DEN BOSCH 
Tel:  073 - 628 88 11 
Fax: 073 - 621 05 12 
E-mail: voorlichting.bao@malmberg.nl 

Uitgever 

Website www.malmberg.nl 
Jaar van uitgave 1999-2000 
Omschrijving Hello World is een methode Engels voor leerlingen van groep 7 en 8 van het 

basisonderwijs en vergelijkbare groepen van het speciaal onderwijs. Kenmerkend 
voor de methode zijn de twee lespakketten die het gebruik ervan in 
combinatiegroepen ondersteunt. Elk lespakket bestaat uit een spannend verhaal 
en er wordt in elk hoofdstuk een beroep gedaan op de leerlingen om het mysterie 
op te lossen. 

Samenstelling De methode bestaat voor de groepen 7 en 8 uit: een informatiebrochure, een 
handleiding, een tekstboek, een werkboek (verbruiksmateriaal), een set van twee 
cd's en kopieerbladen. Tevens beschikt de methode over een eigen website die 
gebruikt kan worden in combinatie met de lessen uit de methode 
(http://www.helloworld.nl). De methode bestaat uit twee lespakketten: The Quest 
en The Castle. Beide pakketten kunnen naar keuze in groep 7 of groep 8 worden 
aangeboden. In combinatiegroepen kan het ene jaar gewerkt worden uit The 
Quest en het andere jaar uit The Castle. De benodigde differentiatie wordt dan 
bereikt door te werken met de twee verschillende werkboeken (een voor groep 7 
en een voor groep 8) bij dezelfde lesstof.  
Tot slot zijn er nog plastic hoesjes voor de leerlingenboeken verkrijgbaar 
(additioneel materiaal). 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

De auteurs formuleren vier doelstellingen van de methode: "Hello World is erop 
gericht om:  
• basisschoolleerlingen te leren communiceren met mensen uit anderen landen 

en culturen; 
• de leerlingen een positieve houding bij te brengen ten aanzien van het vak 

Engels in het basisonderwijs; 
• de voorkennis van leerlingen te activeren en te gebruiken bij het 

taalverwervingsproces van het Engels; 
• vaardigheden bij leerlingen te ontwikkelen, waarmee ze Engels op een 

eenvoudig niveau gebruiken als communicatiemiddel. 

De auteurs van de methode geven aan dat bovenstaande doelstellingen 
gerealiseerd worden door de volgende speerpunten: 
• communicatief leren  
• leren leren en zelfstandig werken: de meeste activiteiten zijn door de kinderen 

zelfstandig uit te voeren; de leerkracht heeft hierbij een sturende/coachende 
rol 

• aansluiting bij voortgezet onderwijs: de aanpak van zelfstandig werken sluit 
aan bij de onderwijsaanpak in het voortgezet onderwijs 
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Titel Hello World 
• didactische opzet: werken volgens het leerfasenmodel (zie leerstofordening) 
• mixed media: werkboek en tekstboek worden aangevuld door een dubbel-cd 

met dialogen en liedjes en een Hello World-site op internet met extra 
oefeningen.  

ICT De methode heeft een eigen website waarop de leerkracht de leerlingen met 
oefenstof van Hello World kan laten werken en bevat onder andere herhalings- 
en uitbreidingsoefeningen. Deze kunnen zonder werkboek of tekstboek worden 
gemaakt. De hoofdpersonen uit de methode komen op deze site terug. 
De site is onderverdeeld in oefeningen voor groep 7 en voor groep 8 en kennen 
een vaste opbouw: 
• speech: het kind hoort de uitspraak van woorden en zegt deze na; 
• words: op een speelse manier de woorden uit het textbook oefenen; 
• sing: de Engelse liedjes met muziek en tekst; 
• extra: oefening om te testen of de kinderen de stof van een unit beheersen. 
In de werkboeken staan bij de onderdelen 1, 4, 8 en 21 steeds met een tekentje 
aangegeven dat bij deze opdrachten ook oefenstof op internet te vinden is. 
Onderdeel 8 op de site, 'Sing along', kan ook klassikaal worden gedaan, maar 
dan dient de leerkracht wel te beschikken over een beamer. 
Daarnaast is er een elektronisch woordenboek met geluid waarmee de kinderen 
de betekenis van de Engelse woorden kunnen opzoeken én de uitspraak kunnen 
horen. 
Ook hebben de leerlingen via de Hello World-website direct toegang tot de 
internetsite van Hello You!, het Engelstalige tijdschrift voor kinderen in groep 7 en 
8. 
Het materiaal biedt geen ondersteuning voor de leerkracht voor planning van 
onderwijs of het volgen van de resultaten van de leerlingen. 

Kostenplaatje Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van twee groepen 
met 25 leerlingen per groep. ‘Kosten eerste aanschaf’ betreft het gebruiks- en 
verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in het eerste jaar. 
‘Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten van de verbruiksmaterialen in de volgende 
jaren. Niet doorberekend zijn eventuele kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ 
betreft de kosten van extra materialen. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij 
het kostenplaatje niet meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is 
september 2003. 
Voor een overzicht van de kosten van de methode zie www.leermiddelenplein.nl 
of kijk op de website van de uitgever www.malmberg.nl. 
Naam methode 
Hello World 

Kosten eerste 
aanschaf 

Jaarlijkse kosten Additioneel 
materiaal 

 

25 leerlingen € 1.547,00 € 260,00 € 55,00 
Overige 
informatie 

Malmberg stuurt gebruikersbulletins naar alle scholen die met Hello World 
werken. In deze bulletins staan aanvullingen, achtergrondinformatie en tips bij de 
methode. 
De methode wordt besproken in nummer 5 van de 84e jaargang van JSW. Hier 
worden vier actuele methodes Engels onderling vergeleken: Hello World, 
Bubbles, Junior en Real English - Let's do it en in 'Naast elkaar Engels, Edux 
Onderwijsadviseurs, 2000. 
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2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
Verantwoording analyse kerndoelen Engelse taal (versie herziening 2005) 
Bij het analyseren van de methoden Engels op de kerndoelen is door SLO uitgegaan van de versie 
herziening kerndoelen 2006. De herziene kerndoelen zijn in de Tweede Kamer behandeld, maar nog 
niet vastgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 19 maart 2004) zegt minister Maria J.A. van 
der Hoeven het volgende over deze nieuwe kerndoelen: 
"Kerndoelen bieden een referentiekader bij publieke verantwoording. (...) Het betreft zowel de 
verantwoording die de overheid aflegt over de staat van het basisonderwijs, als de verantwoording die 
elke basisschool aflegt over de gemaakte keuzes, geleverde inspanningen en gerealiseerde 
resultaten. De inspectie van het onderwijs beoordeelt of het onderwijsaanbod van een school 
voldoende garanties biedt voor het realiseren van de kerndoelen. (...) 
Concretisering van de kerndoelen vindt in de praktijk plaats in onderwijsmethoden en leerlijnen en 
tussendoelen. Scholen geven aan veel belang te hechten aan deze instrumenten. Methoden en 
leerlijnen en tussendoelen bieden scholen handvatten om de kerndoelen in de praktijk te nemen. 
Onderwijsmethoden tonen een mate van concretisering die in de kerndoelen zelf niet is te realiseren. 
Scholen hechten er bij de aanschaf belang aan dat methoden ’dekkend’ zijn voor de kerndoelen. SLO 
biedt hierover informatie. (...) 
Het streven is de herziene kerndoelen per aanvang van het schooljaar 2006 in te voeren. Uit overleg 
met de Groep Educatieve Uitgeverijen (GEU) blijkt dat het merendeel van de hedendaagse methoden 
aansluit op het voorstel voor herziene kerndoelen, waardoor invoering per schooljaar 2006 geen 
problemen hoeft op te leveren." 
 
Karakteristiek (verkort weergeven) en formulering herziene kerndoelen (2006) 
In de herziene kerndoelen Engels ligt de nadruk op het leggen van een eerste basis om te kunnen 
communiceren met moedertaalsprekers of anderen die buiten de school Engels spreken. In de 
basisschool wordt het onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk in samenhang gebracht met 
inhouden van andere vakken. Bijvoorbeeld met inhouden in de oriëntatie op jezelf en de wereld. Het 
gaat dan om eenvoudige alledaagse onderwerpen als ’woonomgeving’, ’vrije tijd en hobby’s’, ’het 
lichaam’ en ’het weer’. 
 
De vier kerndoelen voor Engels zijn: 
(13) De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse 
teksten. 
(14) De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of te geven over eenvoudige onderwerpen 
en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. 
(15) De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse 
onderwerpen. 
(16) De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken 
met behulp van het woordenboek. 
 
Het verschil met de kerndoelen van 1998 is in de eerste plaats het aantal, dat is teruggebracht van vijf 
naar vier. Drie kerndoelen (13, 14 en 16) vertonen een grote gelijkenis met de vorige generatie 
kerndoelen (1998). Daarbij zijn in kerndoel 13 drie oude kerndoelen samengebracht. Kerndoel 15 is 
geheel nieuw. 
 
Verantwoording analyse SLO 
Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is bovengenoemde 
karakteristiek onvoldoende en is een nadere uitwerking van de kerndoelen in indicatoren en 
specificaties noodzakelijk. Ten behoeve van de analyses van methoden Engels zijn de vier 
kerndoelen door SLO vertaald in acht indicatoren en vervolgens verder uitgewerkt in 
(deel)specificaties. Er is getracht deze zo zorgvuldig mogelijk te formuleren. 
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Leidend hierbij waren de alledaagse onderwerpen die genoemd zijn in de karakteristiek bij de 
kerndoelen: ’woonomgeving’, ’vrije tijd en hobby’s’, ’het lichaam’ en ’het weer’. SLO heeft aan deze 
alledaagse onderwerpen enkele onderwerpen toegevoegd waarvan wij menen dat ze tot de leefwereld 
van de leerling behoren, namelijk: ’persoonlijke gegevens’, ’eten en drinken’ en ’tijdsaanduiding’. 
In kerndoel 13, 14 en 15 gaat het steeds nadrukkelijk om eenvoudige Engelse teksten met betrekking 
tot deze onderwerpen. Kerndoel 13 richt zich hierbij op het luisteren en lezen, kerndoel 14 op het 
voeren van gesprekjes en kerndoel 15 op het schrijven hierover in eenvoudige bewoordingen. 
Dit is terug te zien in het analysemodel, waarbij de alledaagse onderwerpen bij elk van deze 
uitgewerkte kerndoelen worden gehanteerd als specificaties. 
Omdat de herziene kerndoelen op grote lijnen overeenkomen met de vorige kerndoelen is tevens 
deels gebruikt gemaakt van de oude kerninhouden, geformuleerd door de OnderwijsInspectie (’Van 
kerndoelen naar kerninhouden’, 1998). 
 
Bij de beoordeling van de methoden door SLO of ze wel of niet voldoen aan de kerndoelen wordt 
gebruik gemaakt van zogenaamde scoreregels. Deze scoreregels zorgen voor uniformiteit. 
Indien een kerndoel ’aanwezig’ scoort, zijn alle benodigde indicatoren in de methode gevonden. Indien 
een kerndoel ’niet aanwezig’ scoort, dan kan het zijn dat niet alle indicatoren en/of specificaties in de 
methode aanwezig zijn. Uitleg hierover is te vinden in de toelichting bij deze score. 
Er wordt bij de beoordeling onderscheid gemaakt tussen noodzakelijke (wettelijke) indicatoren en 
specificaties (N) en facultatieve (niet-wettelijke) indicatoren en specificaties (F). 
Bij de analyseresultaten zal dan ook duidelijk worden aangeven of de methode voldoet aan de door de 
overheid geformuleerde kerndoelen (wettelijk kader), maar ook hoe de methode ’scoort’ in relatie tot 
de uitwerking van SLO 
 
Het analysemodel van SLO is opgesteld in overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Hello World 
In de scoretabel is aangegeven welke indicatoren en specificaties in de methode Hello world aan de 
orde komen. Hier liggen het analysemodel en de bijbehorende scoreregels van SLO aan ten 
grondslag. 
 
Kerndoelen 
De methode Hello World voldoet aan alle kerndoelen Engels (herziening 2006). 
 
Interpretatie door SLO 
De methode Hello World voldoet aan de uitgewerkte kerndoelen in indicatoren en specificaties van de 
Gids. Bij kerndoel 16 wordt in deze methode gebruik gemaakt van Engels-Nederlandse 
woordenlijsten. 
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

13.1.1 Analyseren van een 
aangepast verhaal of eenvoudig 
betoog in thema en hoofdzaken. 

■ 13. De leerlingen leren 
informatie te verwerven uit 
eenvoudige gesproken en 
geschreven Engelse teksten. 

13.1 Monologische 
luistervaardigheden (korte 
stukken door één persoon 
gesproken). 13.1.2 Afleiden van betekenissen 

van woorden uit de context in een 
eenvoudige, informatieve of 
aangepaste verhalende luistertekst. 

■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

13.1.3 Afleiden van de bedoeling 
van de spreker/schrijver uit een 
eenvoudige, informatieve en voor 
hen samengestelde of aangepaste 
luistertekst. 

■ 

13.2.1 Analyseren van een 
aangepast verhaal of eenvoudig 
betoog in thema en hoofdzaken. 

■ 

13.2.2 Afleiden van betekenissen 
van woorden uit de context in een 
eenvoudige, informatieve of 
aangepaste verhalende leestekst. 

■ 

13.2 Leesvaardigheden. 

13.2.3 Afleiden van de bedoeling 
van de spreker/schrijver uit een 
eenvoudige, informatieve en voor 
hen samengestelde of aangepaste 
leestekst. 

■ 

13.3.1 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de woonomgeving. 

■ 

13.3.2 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de tijdsaanduiding. 

■ 

13.3.3 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
de vrije tijd/hobby's. 

■ 

13.3.4 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
het weer. 

■ 

13.3.5 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
het lichaam. 

■ 

13.3.1 Het ontwikkelen van 
een passieve woordenschat 
(kunnen verstaan en 
begrijpen). 

13.3.6 Het begrijpen van gesproken 
en geschreven mededelingen over 
persoonlijke gegevens. 

■ 

14.1.1 Het stellen van informatieve 
en verduidelijkingsvragen. 

■ 14.1 Dialogische mondelinge 
vaardigheden. 

14.1.2 Het geven van informatie. ■ 
14.2.1 Het stellen van informatieve 
en verduidelijkingsvragen. 

■ 14.2 Dialogische schriftelijke 
vaardigheden. 

14.2.2 Het geven van informatie. ■ 
14.3.1 Informatie vragen of geven 
over de woonomgeving  

■ 

14.3.2 Informatie vragen of geven 
over tijdsaanduiding.  

■ 

14.3.3 Informatie vragen of geven 
over de vrije tijd/hobby's.  

■ 

14. De leerlingen leren in het 
Engels informatie te vragen 
of te geven over eenvoudige 
onderwerpen en zij 
ontwikkelen een attitude 
waarbij ze zich durven uit te 
drukken in die taal. 

14.3 Het verkrijgen van een 
actieve woordenschat (zelf 
kunnen gebruiken, spreken). 

14.3.4 Informatie vragen of geven 
over het weer.  

■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

14.3.5 Informatie vragen of geven 
over het lichaam.  

■ 

14.3.6 Informatie vragen of geven 
over persoonlijke gegevens.  

■ 

14.4 Het ontwikkelen van 
een attitude waarbij 
leerlingen zich durven 
uitdrukken in het Engels. 

14.4.1 De methode geeft 
aanwijzingen voor de leerkracht 
met betrekking tot het creëren van 
een veilige omgeving voor de 
leerling. 

■ 

15.1.1 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
woonomgeving. 

■ 

15.1.2 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
tijdsaanduiding. 

■ 

15.1.3 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over vrije 
tijd/hobby's. 

■ 

15.1.4 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over het weer. 

■ 

15.1.5 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over het 
lichaam. 

■ 

15. De leerlingen leren de 
schrijfwijze van enkele 
eenvoudige woorden over 
alledaagse onderwerpen. 

15.1 Het schrijven van 
eenvoudige woorden (over 
alledaagse onderwerpen). 

15.1.6 Het schrijven van 
eenvoudige woorden over 
persoonlijke gegevens. 

■ 

16. De leerlingen leren om 
woordbetekenissen en 
schrijfwijzen van Engelse 
woorden op te zoeken met 
behulp van een 
woordenboek. 

16.1 Het hanteren van een 
woordenboek. 

16.1.1 Het hanteren van Engels-
Nederlandse en Nederlands-
Engelse woordenlijsten of 
woordenboeken. 

■ 

 
3. Welke onderwerpen en/of thema's worden aan de orde gesteld? 
 
De leerstofinhoud van Hello World wordt aangeboden middels verschillende thema-units. Binnen deze 
units worden de volgende thema’s aan de orde gesteld: kennismaken, jezelf voorstellen en getallen, 
iemand beschrijven, kleding en kleuren; de weg vragen en wijzen; eten en drinken, iets bestellen en 
winkelen; waar en hoe je woont; lichaamsdelen benoemen, zeggen hoe laat het is en wat voor dag het 
is; het weer, feesten en verjaardagen. 
Deze thema’s komen in beide lespakketten aan de orde en daarmee dus ook in beide leerjaren. 
Hiermee is de methode concentrisch van opzet. Verdieping van de thema’s vindt plaats door de 
moeilijkheidsgraad van de werkboekopdrachten. 
In Hello World ligt de nadruk op het aanleren van gespreksvaardigheden (spreken en luisteren). 
Schrijfvaardigheid speelt hierin een ondersteunende rol. Ook worden andere vaardigheden, zoals 
opzoekvaardigheden in het digitale woordenboek in een logisch verband geoefend. 
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4. Hoe is de leerstof geordend? 
 
De methode is bedoeld voor de invulling van een schooljaar. Hello World is thematisch van opzet. De 
thema’s zijn verweven in een spannend verhaal dat in zeven hoofdstukken (units) is opgesplitst. De 
ontknoping van het verhaal vindt plaats in het laatste hoofdstuk van het lesboek. Er zijn zeven units 
met elk een eigen taalaanbod en bestaande uit elk vier lessen. Een les neemt ongeveer 45 tot 60 
minuten in beslag. De methode gaat uit van 2 x 30 minuten Engelse les per week. Een les is dus in 
een week te behandelen en elke unit dus in een maand. 
 
De lessen rond ieder thema zijn in vier stappen opgebouwd: 
1. introductie: voorkennis wordt geactiveerd, de belangrijkste woorden en taalstructuren van de 

luister-/leestekst worden door vragen en activiteiten naar voren gebracht; 
2. presentatie en verwerking: de te leren stof wordt aangeboden en de leerlingen lezen/beluisteren de 

teksten en dialogen. Door middel van gerichte lees-/luister- en naspreekopdrachten verwerken de 
leerlingen de stof en leren ze het aangeboden Engels te begrijpen; 

3. oefenfase: korte klassikale naspreekoefeningen worden afgewisseld door gespreksopdrachten, 
waarbij leerlingen in tweetallen of kleine groepjes met strak geleid taalgebruik oefenen; 

4. transferfase: de leerlingen passen in een vrijere taalgebruiksituatie toe wat ze geleerd hebben in de 
oefenfase in combinatie met de aanwezige voorkennis. 

 
De leerkrachtgebonden opdrachten worden afgewisseld met zelfstandige opdrachten. 
Extra (zelfstandig werken-) oefeningen zijn te vinden op de website van Hello World 
(http://www.helloworld.nl). Elke unit kan worden afgesloten met een toets (zie Evaluatie). 
 
De methode biedt geen specifieke opdrachten ten aanzien van omgevingsonderwijs maar relateert de 
leerstof wel zoveel mogelijk aan de leefwereld van de leerlingen. 
 
5. Hoe vindt instructie en verwerking plaats? 
 
Algemeen 
Uitgangspunt bij elke les is het werkboek. Hierin staat beschreven wat er van de leerlingen wordt 
verwacht. Soms is de opdracht in het werkboek aanleiding tot een klassikaal gesprek, maar vaak ook 
tot het uitvoeren van opdrachten in tweetallen. De formulering van de laatstgenoemde opdrachten is 
helder en duidelijk, zodat de rol van de leerkracht hierin zich veelal beperkt tot sturen en coachen. 
Door middel van Teacher Talk, kant en klare Engelstalige instructies voor gebruik tijdens de les, wordt 
de leerkracht gestimuleerd om zo veel mogelijk Engels te spreken tijdens de les om interactie in de 
doeltaal te stimuleren en extra taalinput te geven aan de leerlingen. 
 
De lessen zijn opgebouwd uit leerkrachtgebonden (bespreking praatplaat, luisteroefeningen) en 
leerkrachtonafhankelijke opdrachten. Deze laatstgenoemde verwerkingsopdrachten worden conform 
de handleiding meestal als volgt aangeboden: klassikale Engelse instructie door leerkracht, 
zelfstandige verwerking (vaak in tweetallen) van opdracht(en), klassikale nabespreking. De 
antwoorden zijn te vinden achterin de handleiding. 
 
De methode hanteert diverse werkvormen, zoals gesprekjes voeren, schriftelijke invuloefeningen, 
tekenopdrachten, spellen, puzzels en liedjes zingen. 
 
Zelfstandig werken 
Hoewel de methode zelfstandig werken stimuleert door de opdrachten helder te formuleren, is 
ondersteuning van de leerkracht wel aan te bevelen. Denk hierbij aan de mondelinge 
instructie/bespreking van de opdrachten in het Engels en de klassikale nabespreking ervan. 
 
Er zijn geen antwoordenboekjes voor leerlingen aanwezig. 
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De oefeningen op de internetsite van Hello World zijn wel volledig zelfstandig door de kinderen te 
maken. 
 
6. Zijn er aanwijzingen voor het gebruik van de methode in combinatiegroepen? 
 
De opzet van de lessen maakt gebruik in combinatiegroepen mogelijk. Hello World bevat twee 
verhalen (The Quest en The Castle) die elk in een tekstboek en twee werkboeken (een voor groep 7 
en een voor groep 8) worden uitgewerkt. Een school met een combinatiegroep 7-8 kiest voor een van 
de twee verhalen en werkt deze met zowel groep 7 als 8 door. Het jaar daarop is het andere verhaal 
aan de beurt. Groep 7 en 8 volgen hetzelfde programma en dezelfde lesopzet. Het verschil in de 
verwerking van de lesstof zit hem in de mondelinge taalvaardigheid (groep 8 kan in volledigere zinnen 
antwoorden) en in de moeilijkheidsgraad van de schriftelijke opdrachten. Beide groepen hebben dan 
ook een eigen werkboek. Het gebruik van de methode in een combinatiegroep 7-8 wordt ondersteund 
door de handleiding bij de lessen. 
 
7. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 
 
De toetsen van Hello World worden afgenomen ter afsluiting van elke unit. Ze bevatten een schriftelijk 
en een mondeling gedeelte. Het is aan te bevelen de volgorde van opdrachten in de toets te 
handhaven in verband met de oplopende moeilijkheidsgraad. Hello World geeft in de handleiding 
handreikingen over hoe om te gaan met: het aanbieden, de opzet, de normering en de beoordeling 
van de toetsen. 
De methode geeft niet aan hoe te handelen naar aanleiding van de toetsresultaten en bevat geen 
aanwijzingen voor observatie. 
Aan het eind van het jaar worden in een zogenaamd ’taaldorp’ alle gesprekjes uit ieder boek weer 
uitgevoerd in een realistische setting. Niet alleen de leerkracht evalueert zo de vaardigheden die zijn 
behandeld, maar de leerlingen ervaren zelf wat ze dat jaar hebben geleerd. 
 
8. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
Hello World kent een aantal vormen van differentiatie. Niveaudifferentiatie krijgt vorm door leerlingen 
uit groep 8 die extra oefening nodig hebben, te laten werken met de (internet)opdrachten voor groep 
7. Leerlingen uit groep 7 die een stapje verder willen gaan, kunnen omgekeerd ook aan de slag met 
de opdrachten voor groep 8. 
Docenten kunnen gebruik maken van pre-teaching door leerlingen die moeite hebben met de lesstof 
beter voor te bereiden op de les door voorafgaand aan een unit alvast te oefenen met de woorden van 
Speech en Words op de internetsite. 
De methode biedt snelle leerlingen in les 1 en les 3 een extra opdracht (tempodifferentiatie). 
Ook verwijst de methode naar Hello You. Dit is een Engelstalig maandblad voor kinderen van groep 7 
en 8 die ook in de klas te gebruiken is (ook op internet: www.helloyou.nl). Dit maandblad is geen 
onderdeel van de methode, maar bevat wel een speciale Hello World-pagina. Het taalaanbod van 
Hello You sluit aan bij die van Hello World. 
 


