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1. Registratiedeel 
 

Titel Taal actief  
Volledige titel Taal actief (derde editie) 
Auteurs Taal: Fuchs, H.; Goei, B. de; Heuvel, F. van den (concept); Boer, M. de (auteur), 

e.a.  
Spelling: Fuchs, H.; Goei, B. de; Heuvel, F. van den (concept), Geus, M. de 
(auteur), e.a. 
Woordenschat: Fuchs, H.; Goei, B. de; Heuvel, F. van den (concept); Geerlink, B. 
(auteur), e.a. 
Naam: Malmberg BV BAO, Uitgeverij 
Postbus 301 
5201 AH DEN BOSCH 
Tel: 073 - 6288722 
Fax: 073 - 6288722 
E-mail: malmberg@malmberg.nl 

Uitgever 

Website: www.malmberg.nl; www.taalactief.nl 
Jaar van uitgave 2002 
Omschrijving De taalmethode Taal actief is bestemd voor groep 4 tot en met 8 van de 

basisschool en is opgebouwd uit drie deelleergangen: Spelling, Taal voor de 
taalvaardigheden (luisteren/spreken/gesprek, stellen, taalbeschouwing) en 
Informatiemiddelen gebruiken. Voor leerlingen die uitvallen (meertalig en 
taalzwak) op woordenschat heeft Taal actief een aparte leerlijn Woordenschat 
ontwikkeld.  
De taalvaardigheid lezen is niet uitgewerkt in de methode.  

Samenstelling Taal actief bestaat uit een basisprogramma en een uitbreidingsprogramma. Het 
materiaal voor het basisprogramma van Taal actief bestaat voor de twee 
leerlijnen Taal en Spelling uit de volgende componenten. Voor Taalactief taal is 
er per leerjaar(groep 4-8) een handleiding, twee leerlingenboeken en een 
kopieermap. Taalactief spelling is per leerjaar (groep 4-8) samengesteld uit een 
handleiding, een werkboek, kopieermap spelling, bakkaarten of het 
computerprogramma spelling. 
Het materiaal dat additioneel (als uitbreiding op basismaterialen) is te gebruiken 
bestaat voor Taal uit een werkboek taal, antwoordenboek en internetopdrachten. 
Voor spelling zijn dit bakkaarten of het computerprogramma spelling en een 
antwoordenboek. 
De leerlijn Woordenschat wordt aangemerkt als uitbreidingmogelijkheid op het 
basisprogramma en bestaat per leerjaar(groep 4-8) uit een handleiding, een 
woordklapper, werkboek en/of het computerprogramma Woordenschat. 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

Taalactief Taal gaat uit van ankergestuurd leren met als doelstelling vanuit een 
herkenbare context leerlingen nieuwe problemen laten verkennen. Dit gebeurt 
aan de hand van een verhaal waarmee elk thema begint, het zogenaamde 
ankerverhaal. Daarnaast spelen ook routinematig handelen, waarbij voor de 
leerlingen handelingen en activiteiten regelmatig terugkomen en het 
samenwerkend leren om te leren door interactie, een rol. De twee doelstellingen 
die de auteurs voor Taal actief Spelling aangeven zijn: "het vastleggen van een 
goed auditief, visueel en schrijfmotorisch woordbeeld van de meest voorkomende 
woorden, woordvormen en leestekens in de Nederlandse taal en het leveren van 
een bijdrage aan de bereidheid en mogelijkheid van het kind om zijn gedachten 
op zijn taalvaardigheidsniveau vlot en correct schriftelijk weer te geven volgens 
de gangbare spellingsregels". Om dit te bereiken worden vier strategieën 
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Titel Taal actief  
gehanteerd: luisteren naar een woord, woordbeeld inprenten, 
analogieredeneringen opzetten en spellingregel toepassen". De auteurs noemen 
twee doelstellingen bij Taal actief Woordenschat: "het leren van de betekenis van 
woorden die gerelateerd zijn aan het thema en het leren van strategieën om zelf 
woordbetekenissen te achterhalen." In de handleidingen Taal actief Taal wordt 
een overzicht gegeven van de doelen die per leerlijn binnen het thema aan de 
orde komen. Op lesniveau staan doelstellingen per les geformuleerd. Dit geldt 
ook voor de verrijkings- en remediëringslessen van Taal. 
De drie overkoepelende uitgangspunten van Taal actief zijn:  
1. een eenvoudig basisprogramma met uitbreidingsmogelijkheden 
2. moeiteloze differentiatie 
3. concrete ondersteuning voor de leerkracht. 
De auteurs noemen voor alle drie deelleergangen van Taal actief de volgende 
zes inhoudelijke uitgangspunten: "het betekenisvol leren waarbij leren voor 
kinderen betekenis heeft en functioneel is voor de praktijk van alledag, interactief 
taalonderwijs waarbij het leren van en met elkaar nadruk heeft, geïntegreerd ict-
leren met de inzet van de computer binnen het leerproces, geïntegreerde 
leerlijnen om de leerlijnen taal, spelling en woordenschat aan elkaar te koppelen, 
aansluiting bij de kerndoelen door afstemming op de meest recente kerndoelen 
en multiculturaliteit en emancipatie, waarbij kinderen kennismaken met 
verschillende culturen en rollen om kennis en inzicht te vergroten en 
mogelijkheden tot identificatie te bieden". Meer specifieke uitgangspunten voor 
Taal actief Taal zijn: "vaardigheden en kennis, NT1-NT2, en aansluiting op 
lezen". Voor Taal actief Spelling worden als aanvullende uitgangspunten 
aangegeven: "Onderwijs op maat en NT1-NT2". Taal actief Woordenschat 
hanteert een didactisch model dat is opgebouwd uit vier stappen (Verhallen en 
Verhallen): voorbewerken, semantiseren (aan de hand van de drie 'uitjes': 
uitleggen, uitbreiden en uitbeelden), consolideren en controleren.  

ICT De internetsite www.taalactief.nl biedt voor Taal een tiental gratis 
toepassingslessen waarbij leerlingen via internet kunnen communiceren, 
informeren en publiceren. De inhoud van deze lessen is afgestemd op de overige 
materialen van Taal actief. Het computerprogramma Spelling kan gebruikt 
worden voor herhalings- en remediëringsoefeningen en dictees. De leerlingen 
kunnen zelfstandig met het programma aan de slag waarbij de computer de 
resultaten registreert en analyseert. Het computerprogramma Woordenschat kan 
in de plaats van het werkboek worden ingezet. Voor het bijhouden van 
toetsresultaten en de observatiegegevens is een digitaal registratiesysteem in 
ontwikkeling. 

Kostenplaatje Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van vijf groepen 
van 25 leerlingen per groep. Voor de leerlijn Woordenschat is uitgegaan van 5 
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. Voor de antwoordenboeken is één 
exemplaar per vijf leerlingen berekend. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij 
het kostenplaatje niet meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is 
november 2005. 
Voor een overzicht van alle onderdelen en de bijbehorende prijzen kunt u kijken 
op de website van de uitgever www.malmberg.nl en de website horend bij de 
methode www.taalactief.nl. 
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Titel Taal actief  
Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 
Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 
Taalactief  
Taal 

 
€ 6.643,75 

 
- 

 
€ 735,00 

Spelling € 2.055,00 € 417,50  € 577,50 
 Woordenschat 

(met werkboekjes) 
€ 1.678,00 € 178,00 n.v.t. 

 Woordenschat 
(met computer-
programma) 

€ 1.940,00 € 440,00 n.v.t. 

Overige 
informatie 

Op de website van Taal actief (www.taalactief.nl) zijn voor de leerkrachten 
gebruikersbulletins, service-materiaal zoals dictees en registratiebladen en 
internetopdrachten te vinden. In het tijdschrift Computers op school, januari 2004 
is een evaluatie opgenomen van de computerprogramma's Spelling en 
Woordenschat.  
Deze informatie staat ook op COS website (http://www.cos-online.nl). 

 
2. In hoeverre wordt aan de kerndoelen (versie herziening 2006) voldaan? 
 
Toelichting 
Bij het analyseren van de methoden Nederlands op de kerndoelen is door SLO uitgegaan van de 
versie herziening 2006.  
Een aspect van de kerndoelen dat in dit instrument (nog) buiten beschouwing is gelaten, is het 
cumulatieve karakter van deze generatie kerndoelen. Ook de andere vakgebieden bevatten 
kerndoelen die mogelijk relevant zijn voor Nederlands. Deze zijn in eerste instantie buiten 
beschouwing gelaten. 
 
Kerndoelen Nederlands 
De overheid heeft voor het vak Nederlandse taal 12 kerndoelen (herziening 2006) geformuleerd, 
verdeeld over drie domeinen. 
Voor Domein A Mondelinge taalvaardigheid zijn de volgende kerndoelen geformuleerd: 
1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie 

mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van 

informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren. 
3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of 

opiniërend is van karakter en leren met argumenten te reageren. 
Voor Domein B Schriftelijk taalonderwijs zijn de onderstaande kerndoelen geformuleerd: 
4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 

schema's, tabellen en digitale bronnen. 
5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies zoals: 

informeren, instrueren, overtuigen en plezier verschaffen. 
6. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en studieteksten 

en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder digitale. 
7. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende 

teksten. 
8. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een verslag, 

een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte spelling, een 
leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur. 

9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten 
en informatieve teksten. 
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Voor Domein C Taalbeschouwing, waaronder strategieën, zijn de volgende kerndoelen geformuleerd: 
10. De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' 

strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen. 
11. De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin een 

onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen 
kennen: regels voor het spellen van werkwoorden; regels voor het spellen van andere woorden 
dan werkwoorden; regels voor het gebruik van leestekens. 

12. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor 
hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk 
maken over taal te denken en te spreken 

 
Analyseresultaten Kerndoelen 
Met betrekking tot de nieuwe kerndoelen (herziening 2006) voldoet de methode Taal actief (derde 
versie) aan elf van de twaalf kerndoelen Nederlands. Aan kerndoel 10 voldoet de methode in beperkte 
mate. Bij dit kerndoel gaat het om het herkennen, verwoorden, gebruiken en beoordelen van 
strategieën op het gebied van luisteren, spreken, lezen en schrijven. Bij alle (sub)domeinen komt het 
gebruiken van strategieën voor, maar specifieke aandacht voor het herkennen, verwoorden en 
beoordelen van strategieën is niet in de methode aangetroffen. 
 
3. In welke kerninhouden worden de kerndoelen in de methode uitgewerkt? 
 
Toelichting 
Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is door SLO een 
nadere uitwerking van de kerndoelen in kerninhouden (indicatoren en specificaties) gemaakt. Bij de 
uitwerking is ook de tekst van de karakteristiek bij het vakgebied meegenomen. De kerndoelen 
Nederlands zijn door SLO vertaald in drieëntwintig indicatoren en vervolgens verder uitgewerkt in 
(deel)specificaties. Er is getracht deze zo zorgvuldig mogelijk te formuleren. Deze uitwerking is 
gemaakt in overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Overzicht van aangetroffen kerninhouden 
In de tabel is aangegeven welke specificaties in de methode Taal actief  aan de orde komen en welke 
niet. 
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
n.v.t. = niet van toepassing 
 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

1.1.1 Luisteren naar verschillende 
soorten teksten. 

■ 

1.1.2 Herkennen van verschillende 
soorten teksten. 

■ 

1.1 Verwerven van 
informatie uit gesproken taal. 

1.1.3 Gebruik maken van 
luisterstrategieën 

■ 

1.2.1 Samenvattend navertellen. ■ 
1.2.2 Aantekeningen maken. ■ 
1.2.3 Schematisch weergeven. ■ 

1. De leerlingen leren 
informatie te verwerven uit 
gesproken taal.  
Ze leren tevens die 
informatie, mondeling of 
schriftelijk, gestructureerd 
weer te geven. 

1.2 Gestructureerd 
weergeven van informatie. 

1.2.4 Samenvatting schrijven. ■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

2.1.1 Spreken in verschillende 
gesprekssituaties. 

■ 

2.1.2 Aandacht voor gespreks-
inhoud. 

■ 

2.1.3 Deelnemen aan verschillende 
gespreksvormen. 

■ 

2.1.4 Aandacht voor vorm bij 
taalproductie. 

■ 

2. De leerlingen leren zich 
naar vorm en inhoud uit te 
drukken bij het geven en 
vragen van informatie, het 
uitbrengen van verslag, het 
geven van uitleg, het 
instrueren en bij het 
discussiëren 

2.1 Naar vorm en inhoud 
mondeling uitdrukken. 

2.1.5 Gebruik maken van 
spreekstrategieën. 

■ 

3.1.1 Kritisch luisteren. ■ 3.1 Beoordelen van 
informatie. 3.1.2 Vormen van oordeel. ■ 

3. De leerlingen leren 
informatie te beoordelen in 
discussies en in een gesprek 
dat informatief of opiniërend 
van karakter is en leren met 
argumenten te reageren 

3.2 Beargumenteren van 
eigen oordeel. 

3.2.1 Eigen mening onderbouwen 
met argumenten. 

■ 

4.1.1 Kennis hebben van 
informatieve teksten en/of bronnen. 

■ 

4.1.2 Kennis hebben van 
instructieve teksten en/of bronnen. 

■ 

4.1.3 Gericht naar informatie 
zoeken. 

■ 

4.1.4 Het selecteren van informatie. ■ 

4. De leerlingen leren 
informatie te achterhalen in 
informatieve en instructieve 
teksten, waaronder 
schema's, tabellen en 
digitale bronnen. 

4.1 Achterhalen van 
informatie in informatieve en 
instructieve teksten. 

4.1.5 Gebruik maken van 
leesstrategieën  

■ 

5.1.1 Schrijven van teksten met 
verschillende functies. 

■ 

5.1.2 Aandacht voor tekstinhoud. ■ 
5.1.3 Aandacht voor vormaspecten. ■ 

5. De leerlingen leren naar 
inhoud en vorm teksten te 
schrijven met verschillende 
functies zoals: informeren, 
instrueren, overtuigen of 
plezier verschaffen. 

5.1 Naar inhoud en vorm 
teksten schrijven met 
verschillende functies. 

5.1.4 Gebruik maken van 
schrijfstrategieën. 

■ 

6.1.1 Informatie ordenen bij 
instructieve teksten. 

■ 

6.1.2 Informatie ordenen bij 
systematisch geordende bronnen. 

■ 

6. De leerlingen leren 
informatie en meningen te 
ordenen bij het lezen van 
school- en studieteksten en 
andere instructieve teksten, 
bij systematisch geordende 
bronnen, waaronder digitale. 

6.1 Ordenen van informatie 
en meningen. 

6.1.3 Feiten van meningen 
onderscheiden. 

■ 

7.1.1 Kritisch lezen. ■ 7.1 Informatie en meningen 
vergelijken 7.1.2 Informatie en meningen met 

elkaar vergelijken□ 
■ 

7.2.1 Teksten op waarde 
(betrouwbaarheid) beoordelen. 

■ 

7. De leerlingen leren 
informatie en meningen te 
vergelijken en te beoordelen 
in verschillende teksten. 7.2 Informatie en meningen 

beoordelen. 

7.2.2 Vormen van oordeel. ■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

8.1.1 Schrijven van verschillende 
soorten teksten. 

■ 

8.1.2 Gebruik maken van 
schrijfstrategieën. 

■ 

8.1 Ordenen van informatie 
en meningen bij het 
schrijven van zakelijke 
teksten 

8.2.1 Verzorgen van een tekst 
m.b.t. spelling.  

■ 

8.2.2 Verzorgen van een tekst 
m.b.t. zinsbouw. 

■ 

8.2.3 Verzorgen van een tekst 
m.b.t. bladspiegel, beeldende 
elementen en kleur. 

■ 

8. De leerlingen leren 
informatie en meningen te 
ordenen bij het schrijven van 
een brief, een verslag, een 
formulier of een werkstuk. Zij 
besteden daarbij aandacht 
aan zinsbouw, correcte 
spelling, een leesbaar 
handschrift, bladspiegel, 
eventueel beeldende 
elementen en kleur. 

8.2 Aandacht voor het 
verzorgen van de tekst. 

8.2.4 Verzorgen van een tekst 
m.b.t. handschrift. 

■ 

9.1.1 Positieve leesattitude. ■ 9. De leerlingen krijgen 
plezier in het lezen en 
schrijven van voor hen 
bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve 
teksten. 

9.1 Het ontwikkelen van een 
positieve lees cq 
schrijfattitude. 

9.1.2 Positieve schrijfattitude. ■ 

10.1.1.1 Herkennen. □ 
10.1.1.2 Verwoorden. □ 
10.1.1.3 Gebruiken. ■ 

10.1 Luisterstrategieën. 

10.1.1.4 Beoordelen. □ 
10.1.2.1 Herkennen. □ 
10.1.2.2 Verwoorden. □ 
10.1.2.3 Gebruiken. ■ 

10.2 Spreekstrategieën. 

10.1.2.4 Beoordelen. □ 
10.1.3.1 Herkennen. □ 
10.1.3.2 Verwoorden. □ 
10.1.3.3 Gebruiken. ■ 

10.3 Leesstrategieën. 

10.1.3.4 Beoordelen. □ 
10.1.4.1 Herkennen. □ 
10.1.4.2 Verwoorden. □ 
10.1.4.3 Gebruiken. ■ 

10. De leerlingen leren bij de 
doelen onder 'mondeling 
taalonderwijs' en 'schriftelijk 
taalonderwijs' strategieën te 
herkennen, te verwoorden, 
te gebruiken en te 
beoordelen. 

10.4 Schrijfstrategieën. 

10.1.4.4 Beoordelen. □ 
11.1.1 Onderwerp. ■ 
11.1.2 Persoonsvorm. ■ 

11.1 Het onderscheiden van 
zinsdelen. 

11.1.3 Werkwoordelijk gezegde. ■ 
11.2.1 Herkennen van 
werkwoordsvormen. 

■ 11.2 Toepassen van regels 
rond spelling van 
werkwoorden. 11.2.2 Toepassen van regels. ■ 

11.3.1 Hoofdregel van de 
beschaafde uitspraak 

■ 

11.3.2 Regels voor de verenkeling 
van klinkers 

■ 

11. De leerlingen leren een 
aantal taalkundige principes 
en regels. Zij kunnen in een 
zin het onderwerp, het 
werkwoordelijk gezegde en 
delen van dat gezegde 
onderscheiden. De 
leerlingen kennen 
• regels voor het spellen van 
werkwoorden; 
 
 

11.3 Toepassen van regels 
rond spelling van andere 
woorden dan werkwoorden 

11.3.3 Regels voor de verdubbeling ■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 
van medeklinkers  

11.3.4 Verlengingsregel  ■ 
11.3.5 Regels voor de tussen-
klanken in samenstellingen 

■ 

11.3.6 Invloed van de plaats van de 
klemtoon op de schrijfwijze van een 
woord  

■ 

11.3.7 Correct spellen van 
leenwoorden  

■ 

 

11.3.8 Herkennen van grammati-
cale functies van woorden die van 
invloed zijn op spelling  

■ 

11.4.1 Punt ■ 
11.4.2 Komma ■ 
11.4.3 Vraagteken ■ 
11.4.4 Uitroepteken ■ 
11.4.5 Dubbele punt ■ 
11.4.6 Puntkomma ■ 
11.4.7 Aanhalingstekens ■ 

• regels voor het spellen van 
andere woorden dan 
werkwoorden; 
• regels voor het gebruik van 
leestekens. 

11.4 Het gebruik van 
leestekens. 

11.4.8 Hoofdletters ■ 
12.1.1 Algemeen (dagelijkse 
woordenschat) 

■ 

12.1.2 Schooltaalwoorden  ■ 

12.1 Verwerven van een 
adequate woordenschat. 

12.1.3 Woorden ten behoeve van 
het reflecteren op taal 

■ 

12.2.1 Afleiden van 
woordbetekenissen. 

■ 

12. De leerlingen verwerven 
een adequate woordenschat 
en strategieën voor het 
begrijpen van voor hen 
onbekende woorden. Onder 
'woordenschat' vallen ook 
begrippen die het leerlingen 
mogelijk maken over taal te 
denken en te spreken 

12.2 Het gebruiken van 
strategieën voor het 
begrijpen van onbekende 
woorden. 

12.2.2 Onthouden van nieuwe 
woorden. 

■ 

 
4. Welke leerlijnen komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er samenhang? 
 
Welke leerlijnen komen aan bod? 
In Taal actief Taal komen de leerlijnen luisteren/spreken/gesprek, stellen, taalbeschouwing en 
informatiemiddelen (woordenboeken en andere informatiemiddelen) aan de orde. Binnen Spelling 
komt de spelling van de onveranderlijke woorden en de werkwoordspelling aan bod. De 
onveranderlijke woorden worden behandeld in alle vijf leerjaren en de werkwoorden vanaf groep 7. Er 
is een verdeling bij de onveranderlijke woorden in 61 spellingcategorieën en bij de werkwoorden in 10 
spellingcategorieën. 
De leerlijn Woordenschat biedt per jaargroep 750 nieuwe woorden aan waarvan minimaal 250 
woorden zijn verwerkt in de ankerverhalen en de lessen van de leerlijn Taal.  
 
Bij de leerlijnen die binnen de methode voorkomen is gekeken naar de volgende vier componenten: 
deelvaardigheden, communicatieve situatie, strategieën en de taalvormen. Per leerlijn volgt hieronder 
een korte beschrijving. 
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Op welke manier gebeurt dat? 
 
Spreken en luisteren 
Bij de leerlijn spreken en luisteren binnen Taal actief is er aandacht voor de communicatieve situatie 
van het spreken en luisteren. Er komen activiteiten in de methode voor waarin de kinderen ervaren dat 
spreken en luisteren een vorm van communicatie is. Verder wordt aandacht besteed aan het 
inschakelen van voorkennis, publieksgericht spreken, luisterdoelen stellen en non-verbale aspecten. 
Binnen deze leerlijn zijn de volgende spreek- en luistervaardigheden aangetroffen in de methoden: 
spreektaken uitoefenen (hierbij gaat het om de functie van een taaluiting); spreekcode/spreekstijlen 
gebruiken en herkennen (het hanteren en herkennen van een bepaalde stijl, een jargon of 
taalregister); gespreksregels hanteren (zowel voor een twee- als een groepsgesprek); spreekstijlen 
herkennen; thema (gespreksonderwerp) vaststellen; doel van de spreker vaststellen en het 
beoordelen van de juistheid. Bij spreekonderwijs gaat het niet alleen om het creëren van 
spreeksituaties maar de kinderen moeten ook bepaalde strategieën leren waardoor hun 
spreekvaardigheid verbeterd wordt. Taal actief leert kinderen verschillende spreek- en 
luisterstrategieën aan, te weten: manieren waarop je een voordracht opbouwt; manieren om de 
aandacht van de toehoorders te trekken of vast te houden; manieren om informatie uit een 
gesprekspartner los te krijgen of manieren om een discussie te beïnvloeden of open te breken. Deze 
strategieën hebben betrekking op het spreken in eenrichtings-, tweerichtings- en 
meerrichtingssituaties. Bij luisteren moeten kinderen niet alleen de gelegenheid krijgen om te 
luisteren, maar ze moeten ook strategieën leren waardoor hun luistervaardigheid verbeterd wordt. 
Luisterstrategieën zijn manieren om de informatie uit een taaluiting te halen. Welke strategie je 
gebruikt is afhankelijk van de doelstelling van de luisteraar. In de lessen binnen de leerlijn luisteren 
komt aan de orde wat een leerling moet doen om een bepaalde strategie toe te passen. In de 
methode zijn de volgende strategieën aangetroffen: begrijpend luisteren (het kunnen volgen van een 
gesproken tekst); selectief luisteren (de luisteraar luistert gericht, is alleen uit op bepaalde informatie) 
en het kritisch luisteren (de luisteraar is uit op een beoordeling). De methode besteedt aandacht aan 
verschillende spreek- en luistersituaties. Er komen zowel eenrichtings-, tweerichtings- als ook 
meerrichtingssituaties voor in Taal actief. Bijvoorbeeld: een gedicht voordragen; vragen stellen in een 
groepsgesprek; een telefoongesprek voeren; luisteren naar een instructie; luisteren naar een 
telefoongesprek; luisteren in een groepsgesprek. 
 
Stellen 
Binnen de leerlijn stellen zijn in de methode de volgende stelvaardigheden aangetroffen: verzamelen 
van informatie; selecteren van informatie; structureren van de tekst (ordenen van informatie); 
verwoorden van de inhoud (formuleren/uitschrijven van de tekst); toepassen van taalregels; stileren 
(toepassen van een schrijfstijl); opmaken en reviseren van de tekst (verzorgen van de tekst) en 
reflecteren (controleren). Het doelgericht schrijven en publieksgericht schrijven wordt gerekend tot de 
communicatieve situatie van een tekst. Bij die activiteiten hoort ook het activeren van voorkennis. 
Deze drie activiteiten binnen de communicatieve situatie van de tekst zijn aangetroffen binnen de 
leerlijn in de methode.  
Taal actief leert kinderen verschillende schrijfstrategieën aan, te weten vertellend schrijven en 
denkend schrijven. Hierbij gaat het niet om de stelvaardigheid zoals hierboven beschreven, maar om 
de algemene werkwijzen die een schrijver hanteert bij het schrijven van een tekst. 
De methode besteedt aandacht aan de kenmerken van verschillende tekstsoorten. Zo komen er 
krantenberichten, reclameteksten of spandoekteksten maar ook recepten, ansichtkaarten of verhalen 
in de methode voor. 
 
Spelling 
Om tot een correcte schrijfwijze van een woord te komen moet een leerling een bepaalde werkwijze 
volgen. In Taal actief komen de volgende werkwijzen (spellingsstrategieën) voor: elementaire 
spellinghandeling, klankclusterstrategie, woordbeeldstrategie, regelstrategie, analogiestrategie en de 
hulpstrategie. De onveranderlijke woorden zijn in de methode onderverdeeld in didactische 
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spellingcategorieën. Hieronder wordt verstaan dat aan elke spellingcategorie een spellingstrategie 
wordt gekoppeld of de spellingstrategieën worden gebruikt als indelingscriteria voor de categorieën. 
Maar het betekent ook dat er in het leerlingenmateriaal aandacht wordt besteed aan de 
spellingcategorieën. En dat het de leerlingen duidelijk wordt waarom woorden tot een bepaalde 
spellingcategorie gerekend worden door het aangeven of behandelen van de moeilijkheid. In het 
algemene gedeelte van de handleiding Spelling staat beschreven dat uitgangspunt voor de 
werkwoordspelling de spelling van de persoonsvorm is. Bij de keuze van de woorden is onder andere 
gebruikgemaakt van de woordfrequentielijst 'Woorden in het basisonderwijs' (Schrooten en Vermeer, 
1994). 
 
Taalbeschouwing 
Bij taalbeschouwing gaat het niet alleen om grammatica, maar ook om de aandacht voor 
taalverschijnselen en taalgebruik. Taal actief richt zich zowel op het taalsysteem (de taalvorm), de 
taalverschijnselen als op het taalgebruik. 
 
Woordenschat 
Bij woordenschatonderwijs is voor de communicatieve situatie vooral van belang dat woorden in een 
context worden aangeboden. De methode doet dit via de ankerverhalen en via de preteachinglessen. 
In de handleiding van Taal actief Woordenschat wordt niet vermeld op welke woordfrequentielijsten de 
methode zich baseert. De strategieën die kinderen leren waarmee ze zich de betekenis van woorden 
eigen kunnen maken zijn: hanteren van het woordenboek, afleiden van de betekenis uit de context, 
gebruik van de morfologie van het woord en gebruik van betekenisrelaties, bijvoorbeeld synoniemen 
en tegenstellingen. 
 
Is er sprake van samenhang? 
De deelleergangen Taal actief Taal en Spelling zijn opgebouwd uit tien jaarlijks terugkerende thema's: 
ruimte, tijd, natuur/techniek, communicatie, samenleven, kunst/cultuur, gezondheid, milieu/omgeving, 
redzaamheid en verkeer/transport. De uitwerking van de thema's sluit per jaargroep aan bij het 
ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de leerlingen en zijn gerelateerd aan de 
wereldoriënterende vakken. De woorden uit Woordenschat zijn gerelateerd aan dezelfde tien thema's. 
Dit is ook in beeld zichtbaar gemaakt onder andere door: iconen voor thema’s en ankerverhalen, 
kleuren voor type taalvaardigheidslessen e.d. 
 
Taal actief kent een structurele samenhang naar andere taalvaardigheden. Dit blijkt uit het onderling 
verwijzen in lessen en het gebruikmaken van vaardigheden die bij een ander domein zijn aangeleerd. 
Zo komen bijvoorbeeld woorden die bij spelling en woordenschat behandeld zijn terug bij een 
stelopdracht. 
 
Expliciete toepassingen van de geleerde taalvaardigheden in schoolse en buitenschoolse activiteiten 
zijn ook aangetroffen. Er komen zowel vaardigheden voor die bruikbaar zijn bij (buiten)schoolse 
activiteiten en deze komen ook terug in de activiteiten. 
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1. De volgende leerlijnen binnen het domein lezen komen in de methode aan bod:  

 spreken en luisteren ■ 
 lezen n.v.t. 

 schrijven (stellen) ■ 
 spelling ■ 
 taalbeschouwing ■ 
 woordenschat ■ 
2. Wijze waarop de leerlijnen aan de orde komen:  
2.1 spreken en luisteren  
 Er is analyse van het proces in vaardigheden ■ 
 Er is aandacht binnen de leerlijn voor de communicatieve situatie ■ 
 De methode leert kinderen strategieën aan ■ 
 De methode besteedt aandacht aan spreek/luistersituaties ■ 
2.2 lezen  
 Er is analyse van het proces in lees- en zoekstrategieën n.v.t. 

 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst n.v.t. 

 De methode leert kinderen lees- en zoekvaardigheden aan n.v.t. 

 De methode stelt verschillende tekstsoorten aan de orde n.v.t. 

2.3 schrijven (stellen)  
 Er is analyse van het proces in vaardigheden ■ 
 Er is aandacht voor de communicatieve situatie van een tekst ■ 
 De methode leert kinderen schrijfstrategieën aan ■ 
 De methode besteedt aandacht aan de kenmerken van schillende tekstsoorten ■ 
2.4 spelling  
 Er is een analyse van het spellingsproces in spellingsstrategieën ■ 
 De onveranderlijke woorden zijn onderverdeeld in didactische spellingscategorieën ■ 
 Uitgangspunt voor de werkwoordspelling is de spelling van de persoonsvorm  ■ 
 Bij het bepalen van de leerstof is gebruik gemaakt van woordfrequentielijsten ■ 
2.5 taalbeschouwing  
 Er is een analyse van het taalsysteem, taalverschijnselen en het taalgebruik ■ 
2.6 woordenschat  
 Uitgangspunt vormen woordfrequentielijsten ■ 
 Er is aandacht voor de communicatieve situatie waarin woorden worden geleerd ■ 
 Er is aandacht voor leerstrategieën van woorden ■ 
3. Samenhang met andere taalactiviteiten:  
3.1 Er is een expliciete relatie tussen de leesvaardigheden binnen de methode. ■ 
3.2 Er is een expliciete relatie met taalvaardigheden buiten de methode. ■ 
3.3 De geleerde taalvaardigheden worden expliciet toegepast in buitenschoolse situaties. ■ 

 
5. Hoe is de leerstof geordend? 
 
Taal actief geeft per lesseneenheid (in Taal actief 'lesmenu' genoemd) een overzicht van de doelen 
die de methode nastreeft. Per thema wordt er voor de verschillende leerlijnen op een rij gezet en per 
les aangegeven om welke leerdoelen het gaat. Voor alle leerlijnen geldt dat de structurering van de 
leerstof op macroniveau gebeurt door expliciet geformuleerde criteria. Hierbij gaat het niet om een 
gestructureerde opzet die is af te leiden uit de doelstellingen, maar om criteria op grond waarvan de 
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leerstof is gestructureerd. Voorbeeld van criteria zijn bij spreken en luisteren: ordening naar 
spreektaken of gespreksregels; van korte taaluitingen naar lange taaluitingen; van 
eenrichtingssituaties naar meerrichtingssituaties of van geïsoleerde training naar toepassing in een 
functionele situatie. Bij spelling: van klankzuiver naar niet klankzuiver; van woorden met één 
spellingmoeilijkheid naar woorden met meer spellingmoeilijkheden; van eenlettergrepige woorden 
naar meerlettergrepige woorden of van frequente woorden naar minder frequente woorden. 
Daarnaast biedt de methode vooral bij spreken, luisteren en spellen, ook een veelheid aan 
taalervaringen aan met de bedoeling de voorwaarden te scheppen voor ontwikkeling van de 
taalvaardigheid. Dit geldt zowel voor de leerstof op macroniveau als ook op microniveau. 
Verder hanteert Taal actief een gestructureerde aanpak van de leerstof op microniveau. Bij spelling 
wordt bijvoorbeeld een reeks lessen aangeboden over een bepaalde spellingscategorie, of bij 
spreken/luisteren gaat het om een reeks lessen over een bepaalde spreektaak, het hanteren van 
gespreksregels of het oefenen met een bepaalde gespreksvorm. Ook bij de opbouw op microniveau 
biedt de methode een veelheid van taalervaringen. 
 
In Taal actief zijn de leerlijnen voor zowel meertalige als taalzwakke kinderen geïntegreerd. Binnen de 
woordenschatlijn is er specifieke aandacht voor meertalige en taalzwakke kinderen.  
De geïntegreerde aanpak komt tot stand via preteaching, verlengde instructie, differentiatievormen en 
remediërings- en verrijkingsstof. 
 
Taal actief Taal kent een vaste structuur vanuit 37 weken: een instapweek aan het begin van het jaar, 
tien thema's van drie weken, na twee thema's een parkeerweek en een afsluitweek aan het eind. Ook 
Taal actief Spelling kent een vaste structuur van 37 weken. Per leerjaar zijn er vijf blokken. Elk blok 
bestaat uit twee thema's van drie weken plus een parkeerweek. Een blok duurt dus zeven weken. 
Het taalboek extra bestaat uit zes differentiatielessen per thema. Iedere differentiatieles bestaat uit 
een remediëringsles en een verrijkingsles. De opbouw van een lesweek is steeds hetzelfde: op dag 1, 
3 en 5 krijgen de leerlingen 25 minuten taalles en op dag 2 en 4 is dat 50 minuten. Per week zijn er 
drie spellingslessen van 25 minuten op dag 1, 3 en 5. 
In de leerlijn Woordenschat worden per periode van drie weken 50 nieuwe woorden aangeboden. Dat 
zijn 8 à 9 woorden per les.  
 
Tabel onderwijstijd 
 
Taal actief Spelling  
Minimale onderwijstijd (in uren) 37,5 uur 
Maximale onderwijstijd (in uren) 50 uur 
Aantal weken per jaar 30 (en 10 uitloopweken) 
Aantal blokken per jaar 5 
Aantal lessen per jaar 90 
Aantal lessen per week 3 
Lesduur (in minuten) 25 minuten 

 
Taal actief Taal  
Minimale onderwijstijd (in uren) 87,5 uur 
Maximale onderwijstijd (in uren) 137,50 uur 
Aantal weken per jaar 30 (en 10 uitloopweken) 
Aantal blokken per jaar 5 
Aantal lessen per jaar 150 
Aantal lessen per week 5 
Lesduur (in minuten) 25 minuten 
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Taal actief Woordenschat  
Minimale onderwijstijd (in uren) 30 
Maximale onderwijstijd (in uren) 45 
Aantal weken per jaar 30 (en 10 uitloopweken) 
Aantal blokken per jaar 5 
Aantal lessen per jaar 60 
Aantal lessen per week 2 
Lesduur (in minuten) 30 minuten 

 
Tabel leerstofordening 
 

1. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op macroniveau:  
1.1 via expliciet geformuleerde criteria ■ 
1.2 via impliciete criteria □ 
1.3 via het aanbieden van een veelheid aan taalervaringen ■ 
2. Er is een gestructureerde opbouw van de leerstof op microniveau:  
2.1 via een gestructureerde aanpak ■ 
2.2 via het aanbieden van een veelheid aan taalervaringen ■ 
3. Er is herhaling en verdieping van leerinhouden:  
3.1 spreken en luisteren ■ 
3.2. lezen n.v.t. 

3.3 schrijven (stellen) ■ 
3.4 spelling ■ 
3.5 taalbeschouwing ■ 
3.6 woordenschat ■ 
4. NT2:  
4.1 De methode schenkt expliciet aandacht aan NT2:  
4.1.1 via een geïntegreerde NT1-NT2 aanpak ■ 
4.1.2 via een aparte NT2-aanpak in de vorm van aanvullende materialen of suggesties □ 
4.2 De methode hanteert expliciet doelstellingen voor NT2-leerlingen.  
4.2.1 De methode hanteert bewust dezelfde doelen voor NT1- en NT2-leerlingen. ■ 
4.2.2 De methode hanteert bewust aparte doelen voor NT1- en NT2-leerlingen. □ 

 
6. Hoe vindt instructie plaats? 
 
In de handleiding Taal actief Taal staan bij de lesbeschrijvingen aanwijzingen voor de werkwijze die 
tijdens de les wordt gehanteerd. De basislessen Taal zijn opgebouwd uit vier fasen: een korte 
introductie waarbij een relatie wordt gelegd met het ankerverhaal, vervolgens een instructie- en 
inoefenfase, dan de verwerking waarbij de leerlingen individueel door de leerkracht begeleid kunnen 
worden en tot slot de mogelijkheid tot reflecteren. In het organisatiemodel van de handleiding Taal 
actief Taal staat dat de instructie 10 minuten duurt. Taal actief gaat uit van het directe instructiemodel, 
maar ook probleemgestuurde instructie (niet bij alle leerlijnen) als procesaanpak (bij stellen) komt 
voor. 
De instructie van Taal actief Taal vindt plaats op twee niveaus: instructie op het reguliere niveau van 
de desbetreffende jaargroep en een aparte verlengde instructie. De verlengde instructie staat in de 
handleiding (in een andere kleur) weergegeven. Per thema zijn er twee preteachinglessen waarin de 
leerkracht in grote lijnen het ankerverhaal en de themawoorden behandelt, zodat de meertalige en 
taalzwakke leerlingen op een gelijkwaardig niveau kunnen starten.  
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Binnen de gestructureerde lesopbouw worden verschillende instructieprincipes gehanteerd. Zo komen 
binnen de leerlijn Spelling de volgende instructieprincipes afwisselend voor: automatiseren, inprenting, 
aanleren van regels en analogie. Terwijl bij Taalbeschouwing aan bod komen: gebruik van 
hulptermen, aanleren van regels en vervanging van woorden of woordgroepen. De instructie die 
overal gehanteerd wordt is altijd doelgericht, dus gericht op het vergroten van de taalvaardigheid. 
Daarnaast is ze ook altijd interactief. In de handleiding staan suggesties voor de preteachingles als 
voorbereiding op een thema en één of twee verlengde instructiemomenten binnen de basisles voor 
leerlingen die extra instructie nodig hebben. Ook binnen de leerlijn Spelling bestaat de mogelijkheid 
om na de instructie van het spellingsprobleem een verlengde instructie aan te bieden. Voor de leerlijn 
Woordenschat biedt de leerkracht met behulp van de platen van de Woordklapper woorden aan door 
middel van uitleg geven, uitbeelden van woorden en het uitbreiden van de woordenkennis. In de 
handleiding staan concrete suggesties voor de semantisering. 
 
De methode Taal actief geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie. Voor kinderen die extra 
instructie nodig hebben is na de algemene instructie een zogenaamde verlengde instructie (kopje 
'verlengde instructie') opgenomen. Het kan zelfs voorkomen dat er nog een tweede verlengde 
instructie wordt beschreven. In beide verlengde instructies wordt beschreven hoe de leerkracht de 
kinderen kan begeleiden bij het verwerken van de les. Hierbij wordt ook aangegeven welke problemen 
zich kunnen voordoen bij bepaalde risicogroepen. De verlengde instructie sluit aan bij de voorkennis 
van kinderen of juist bij het ontbreken hiervan. Daarnaast sluit de verlengde instructie ook aan bij de 
verschillende leerstijlen van kinderen (bijvoorbeeld beeldend uitleggen).  
 

1. De methode hanteert het volgende model voor instructie:  
1.1 directe instructie ■ 
1.2 probleemgestuurde instructie ■ 
1.3 anders ■ 

Procesaanpak 
2. Er worden verschillende instructieprincipes gehanteerd. ■ 
3. De instructie is doelgericht. ■ 
4. De instructie is interactief. ■ 
5. De lesbeschrijving bevat aanwijzingen voor het:   
5.1 peilen van voorkennis ■ 
5.2 activeren van voorkennis ■ 
6. De methode:  
6.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie  ■ 
6.2  geeft aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de 

les 
■ 

6.3 geeft aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen ■ 
6.4 geeft suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen ■ 
6.5 kent een aanvullende instructie voor NT2-leerlingen  ■ 

 
7. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
In de handleiding Taal actief Taal staan bij de lesbeschrijvingen aanwijzingen voor de werkwijze die 
gehanteerd wordt tijdens de les. Er is variatie in werkvormen zowel mondeling als schriftelijk. De 
soorten opdrachten zijn wisselend invuloefeningen, associatieoefeningen, rubriceeroefeningen en 
open opdrachten. De methode biedt oefeningen op verschillende niveaus. Na de basislessen volgen 
de differentiatielessen. Dit zijn de verrijkingslessen (aangeduid met een v) en remediëringslessen 
(aangeduid met een r) die in het Taalboek Extra staan. De verrijkingslessen worden gemaakt door de 
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taalvaardige leerlingen en de remediëringslessen door de overige leerlingen. Ook de handleiding 
Spelling biedt na de basislessen differentiatielessen op verschillende niveaus. 
In de handleiding staan mogelijkheden voor extra activiteiten rond het thema. Het betreft hier veelal 
het verzamelen van informatie en materialen rond het thema en creatieve opdrachten. In de hand-
leiding staan suggesties voor de preteachingles als voorbereiding op een thema en twee verlengde 
instructiemomenten binnen de basisles voor leerlingen die extra instructie nodig hebben. Ook binnen 
de leerlijn Spelling bestaat de mogelijkheid om na de instructie van het spellingsprobleem een 
verlengde instructie aan te bieden. Voor de leerlijn Woordenschat biedt de leerkracht met behulp van 
de platen van de Woordklapper woorden aan door middel van uitleg geven, uitbeelden van woorden 
en het uitbreiden van de woordkennis. In de handleiding staan suggesties voor de semantisering. De 
leerlingen verwerken de woorden zelfstandig in het werkboek en/of het computerprogramma. 
 
De methode biedt in het taalboek extra differentiatielessen onderverdeeld in remediëringslessen (op 
de linkerpagina) en de verrijkingslessen (op de rechterpagina). Verder biedt de methode naast het 
basisprogramma nog de mogelijkheid om de lessen uit te breiden met toepassingslessen die kinderen 
ieder op hun eigen niveau kunnen maken. Deze staan in het werkboek taal of op het internet. 
 
Er wordt zowel individueel, klassikaal als in kleine groepjes gewerkt.  
De consequente vaste structuur van de lessen draagt bij tot zelfstandig werken. In de parkeerweek 
worden één of meer suggesties ter verbetering van het zelfstandig werken gegeven. Per les is er een 
aantal oefeningen die de leerlingen volgens de auteurs zelfstandig kunnen maken. Ook worden er 
voor snelle leerlingen “klaar?, dan...”-opdrachten gegeven die zelfstandig gemaakt dienen te worden. 
Met inzet van computerprogramma's gaan de leerlingen zelfstandig met de leerstof aan de slag.  
Tot slot zijn er de toepassingslessen in het werkboek Taal met gezamenlijke en individuele 
opdrachten en de internetopdrachten Taal met mogelijkheden voor zelfstandig werken. 
Het antwoordenboek stelt de leerlingen in de gelegenheid de antwoorden uit het taalboek, het 
taalboek extra en de kopieermap zelfstandig te controleren. Leerlingen oefenen alleen of in tweetallen 
zelfstandig met het computerprogramma Woordenschat. 
 

1. De methode kent variatie in type opdrachten:  
1.1 spreken en luisteren ■ 
1.2 lezen n.v.t. 

1.3 schrijven (stellen) ■ 
1.4 spelling ■ 
1.5 taalbeschouwing ■ 
1.6 woordenschat ■ 
2. Er is variatie in de verwerking van de leerstof:  
2.1 verschil in soorten verwerkingsopdrachten ■ 
2.2 verschil in niveau van de verwerkingsopdrachten ■ 
2.3 verschil in tempo waarin de opdrachten worden gemaakt ■ 
3. Het leerlingenmateriaal maakt duidelijk bij welke opgaven de leerling werkt aan:  
3.1 minimum-/basisstof ■ 
3.2 verrijkingsstof ■ 
4. Leeractiviteiten:  
4.1 de handleiding benoemt de door de leerlingen te hanteren strategieën. ■ 
4.2 de handleiding geeft een aanduiding van mogelijke problemen die bepaalde risicogroepen 

bij het hanteren van die strategieën tegen kunnen komen. 
■ 

4.3 de methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof. ■ 
4.4 het leerlingenmateriaal voor zelfstandig werken vraagt nauwelijks of geen toelichting van 

de leerkracht. 
■ 
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8. Welke handreikingen biedt de methode voor de organisatie van het taalonderwijs? 
 
De leerkracht speelt binnen de drie leerlijnen van Taal actief een centrale rol. Er wordt afwisselend 
zelfstandig en leerkrachtgebonden gewerkt. Voor de differentiatielessen geldt dat de leerlingen tijdens 
de verrijkingslessen meer zelfstandig aan het werk gaan ten opzichte van leerlingen die voor de 
remediëringslessen meer instructie krijgen. Ook met de toepassingslessen, als extra oefenmateriaal in 
het werkboek Taal en de internetopdrachten, kunnen de leerlingen vrij zelfstandig aan de slag. Binnen 
elk thema zijn er drie grote toepassingslessen die te verdelen zijn in vier lessen van 25 minuten. Deze 
lessen lenen zich dus ook uitstekend voor langere periodes van zelfstandig werktaken. Binnen de 
leerlijn Woordenschat bestaan de thema's uit zes lessen van 30 minuten. Per week zijn twee lessen 
gepland. 
 
In de handleiding Taal actief Taal staan bij de lesbeschrijvingen aanwijzingen voor de werkwijze die 
tijdens de les wordt gehanteerd. De basislessen Taal zijn opgebouwd uit vier fasen: een korte 
introductie waarbij een relatie wordt gelegd met het ankerverhaal, vervolgens een instructie en 
inoefenfase, dan de verwerking waarbij de leerlingen zelfstandig werken en individueel door de 
leerkracht begeleid kunnen worden en tot slot de mogelijkheid tot reflecteren. Er is variatie in 
werkvormen, zowel mondeling als schriftelijk. Zo zijn er schriftelijke opdrachten in taal- en werkboek 
en kopieermap, werken op de computer en kopieerbladen met teken-, knip- en plakopdrachten. In de 
handleiding staan mogelijkheden voor extra activiteiten rond het thema. Het betreft hier veelal het 
verzamelen van informatie en materialen rond het thema en creatieve opdrachten. In de handleiding 
staan suggesties voor de preteachingles als voorbereiding op een thema en twee verlengde 
instructiemomenten binnen de basisles voor leerlingen die extra instructie nodig hebben. Ook binnen 
de leerlijn Spelling bestaat de mogelijkheid om na de instructie van het spellingsprobleem een 
verlengde instructie aan te bieden. Voor de leerlijn Woordenschat biedt de leerkracht met behulp van 
de platen van de Woordklapper woorden aan door middel van uitleg geven, uitbeelden van woorden 
en het uitbreiden van de woordkennis. In de handleiding staan suggesties voor de semantisering. De 
leerlingen verwerken de woorden zelfstandig in het werkboek en/of het computerprogramma.  
 
Er wordt zowel individueel, klassikaal als in kleine groepjes gewerkt.  
De consequente vaste structuur van de lessen draagt bij tot zelfstandig werken. 
• Basisprogramma: zelfstandig werken tijdens verwerkingsopdrachten, klaar-opdrachten en 

eventueel computerprogramma’s. 
• Uitbreidingsdeel: de toepassingslessen in werkboek taal, de internetopdrachten, eventueel de 

computerprogramma’s of bakkaarten spelling. 
• De parkeerweken: in de parkeerweek worden één of meer suggesties ter verbetering van het 

zelfstandig werken gegeven.  
Het antwoordenboek stelt de leerlingen in de gelegenheid de antwoorden uit het taalboek, het 
taalboek extra en de kopieermap zelfstandig te controleren. 
De thema’s van Taal actief zijn horizontaal geprogrammeerd, dat wil zeggen: een thema komt in elke 
groep op hetzelfde moment aan de orde. De uitwerking van de thema’s verschilt wel per jaargroep.  
Het organisatiemodel van Taalactief Spelling en Taalactief Taal is dusdanig dat het voor 
combinatiegroepen ingezet kan worden. Startopdrachten zijn specifiek gericht op de inzet bij 
combinatiegroepen. Met deze korte opdrachten die aansluiten bij het thema gaan de leerlingen 
zelfstandig aan de slag terwijl de andere groep instructie krijgt. Verder zijn er mogelijkheden om 
leerlingen zelfstandig te laten werken met de klaar-opdrachten, de toepassingslessen, de 
remediërings- en verrijkingslessen waardoor het werken in combinatiegroepen mogelijk is.  
Vanaf groep 5 staan bij de lesbeschrijvingen aanwijzingen voor een gezamenlijke behandeling van het 
thema met de voorgaande groep. 
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1. De methode:  
1.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
1.2 is geschikt voor combinatiegroepen ■ 
1.3 kent leerkrachtafhankelijke en leerkrachtonafhankelijke lessen ■ 
2. De methode hanteert de volgende groeperingsvorm(en):  
2.1 klassikaal leren ■ 
2.2 samenwerkend leren ■ 
2.3 zelfstandig leren ■ 

 
9. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 

 
De methode gaat op verschillende manieren na of de leerlingen de stof beheersen. Voor de 
deelleergang Taal actief Taal zijn er mogelijkheden voor observatie en toetsing. Observaties zijn er 
voor de onderdelen stellen en luisteren, spreken en gesprek waarbij specifieke observatiepunten 
worden aangegeven. Ten behoeve van deze observaties zijn in de kopieermap vier 
observatieformulieren opgenomen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een 3-punts schaal, 
met de scores +, +/- en -. 
Het toetsen van taalonderdelen heeft voornamelijk betrekking op het aspect taalbeschouwing. In 
groep 4 en 5 worden de leerlingen naast taalbeschouwing ook getoetst op het gebruik van een 
woordenboek of andere informatiebronnen. 
Na de basislessen is er een toets opgenomen in de kopieermap Taal. Aan de hand van een 
aangegeven normering worden de resultaten van de leerlingen als goed (90% beheersing of meer), 
voldoende (80% beheersing) of onvoldoende (minder dan 80% beheersing) beoordeeld. In de 
kopieermap Taal zijn tien formulieren opgenomen met een groepsoverzicht waarop de leerkracht de 
toetsresultaten registreert. Vanuit deze gegevens gaat de leerling aan de slag met een 
remediëringsles (R-les) of een verrijkingsles (V-les).  
In de handleiding van Taal actief Spelling zijn algemene tips opgenomen voor observaties, waarbij 
gelet wordt op aandacht, juiste werkaanpak en goede controlehouding bij leerlingen met 
spellingsproblemen. Deze algemene tips zijn niet per les uitgewerkt. 
Voor spelling zijn verschillende toetsmomenten per jaar: aan het begin van elk schooljaar een 
instapdictee, op dag 5 van elke thema een signaaldictee. Op dag 8 wordt een controledictee 
afgenomen. Vijf keer per jaar is er een parkeerdictee dat wordt afgenomen na een blok van twee 
thema's. Aan het einde van het jaar is er nog een algemeen controledictee. De dictees bestaan uit een 
woorden- en zinnendictee en zijn in de handleiding opgenomen. Werkbladen voor de dictees staan in 
de kopieermap Spelling. 
Voor de leerkrachten is er in de kopieermap een registratieblad in de vorm van een groepsoverzicht 
om in te vullen. Normering is per registratieblad aangegeven voor zowel het woord- als het 
werkwoordendictee. Vanuit deze normering volgt de score goed, voldoende of onvoldoende. 
Onderaan het registratieblad is af te lezen welke aanvullende oefeningen gemaakt kunnen worden 
naar aanleiding van de toetsresultaten. Daarnaast zijn in de kopieermap formulieren opgenomen voor 
het uitvoeren van een foutenanalyse bij de onveranderlijke woorden en de spelling van werkwoorden. 
Als het computerprogramma wordt ingezet registreert dit automatisch alle resultaten en verwijst de 
kinderen door. 
Voor de leerlingen zitten in de kopieermap individuele overzichten om de beheersing van de woorden 
aan te geven. Het is ook mogelijk om leerlingen dictees met de computer te laten maken. Na het 
controledictee worden de leerlingen op basis van de resultaten ingedeeld in twee groepen: goede en 
zwakke spellers. De goede spellers oefenen extra met de bakkaarten voor goede spellers of maken 
de differentiatielessen in het taalboek extra. De zwakke spellers oefenen met de bakkaarten voor 
zwakke spellers of met het computerprogramma.  
Voor Taal actief Woordenschat zijn geen schriftelijke toetsen opgenomen. Wel wordt iedere les 
afgesloten met een controlemoment. Met behulp van het computerprogramma krijgen de leerlingen 
aanvullende oefeningen bij het onvoldoende beheersen van de woorden. 
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1. Observatie 
 

1. Observatie komt voor binnen de domeinen:  
1.1 spreken en luisteren ■ 
1.2. lezen n.v.t. 

1.3 schrijven (stellen) ■ 
1.4 spelling ◘ 
1.5 taalbeschouwing ■ 
1.6 woordenschat ■ 
2. Welke taalstrategieën worden geobserveerd?  

2.1 spreekstrategieën □ 
2.2 luisterstrategieën □ 
2.3 leesstrategieën n.v.t. 

2.4 schrijfstrategieën □ 
3. De methode geeft concrete observatiepunten voor de observatie. ■ 
4. De methode biedt handreikingen voor het registreren van de observatiegegevens 

door middel van: 
 

4.1 groepsoverzichten ■ 
4.2 individuele overzichten □ 
5. De methode geeft normen voor het beoordelen van observatiegegevens. ■ 
6. Binnen de methode vindt observatie plaats:  
6.1 per blok □ 
6.2 per thema/les ■ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders ■ 

 
2. Toetsing 

 
1. Toetsing komt voor binnen de domeinen:  
1.1 spreken en luisteren □ 
1.2. lezen n.v.t. 

1.3 schrijven (stellen)   □ * 
1.4 spelling ■ 
1.5 taalbeschouwing ■ 
1.6 woordenschat □ 
2. Welke taalstrategieën worden getoetst?  

2.1 spreekstrategieën □ 
2.2 luisterstrategieën □ 
2.3 leesstrategieën n.v.t. 

2.4 schrijfstrategieën □ 
3. De toetsen hebben als functie:  
3.1 instaptoetsen ■ 
3.2 signaleringstoetsen ■ 
3.3 diagnostische toetsen ■ 
3.4 voortgangstoetsen ■ 
3.5 eindtoetsen ■ 
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4. De methode biedt handreikingen voor het registreren van de toetsresultaten door 
middel van: 

 

4.1 groepsoverzichten ■ 
4.2 individuele overzichten ■ 
5. De methode geeft normen voor het beoordelen van de toetsresultaten. ■ 
6. Binnen de methode vindt toetsing plaats:  
6.1 per blok ■ 
6.2 per thema/les ■ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders □ 
7. De methode biedt mogelijkheden voor remediëring van in de toets gebleken 

problemen: 
 

7.1 de methode biedt informatie voor (eenvoudige) analyse en/of diagnose van tegenvallende 
toetsresultaten 

■ 

7.2 de methode biedt aanwijzingen voor het remediëren van gebleken problemen ■ 
8. De toetsen sluiten aan bij de behandelde leerstof:  
8.1 de toetsen sluiten precies aan bij de behandelde stof ■ 
8.2 niet alle leerstof wordt getoetst ■ 
8.3 ook niet behandelde leerstof wordt getoetst □ 

 
* Binnen ieder thema zijn er schrijfopdrachten waarbij de les kan worden afgesloten met reflectie. 

Daarnaast zijn er toepassingslessen (zelfstandig werken aan grote taalopdrachten) met 
stelopdrachten die geselecteerd kunnen worden en opgenomen in het portfolio. 

 
10. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
Taal actief geeft per lesseneenheid (in Taal actief 'lesmenu' genoemd) een overzicht van de doelen 
die de methode nastreeft. Per thema wordt er voor de verschillende leerlijnen op een rij gezet en per 
les aangegeven om welke leerdoelen het gaat. In dit overzicht wordt ook duidelijk waar deze doelen 
worden behandeld (basisstof, toets, remediëring of verrijkingsstof). Er worden geen aparte 
verrijkingsdoelen geformuleerd. In het werkboek taal worden wel geïntegreerde leerlijnen aangeboden 
die kinderen op hun eigen niveau kunnen maken. Deze vorm van verrijking geldt voor alle kinderen 
omdat er van aparte leerlijnen naar integratie van leerlijnen wordt gegaan. 
De methode biedt in het taalboek extra differentiatielessen, onderverdeeld in remediëringslessen (op 
de linkerpagina) en verrijkingslessen (op de rechterpagina). Verder biedt de methode naast het 
basisprogramma nog de mogelijkheid om de lessen uit te breiden met toepassingslessen die kinderen 
ieder op eigen niveau kunnen maken. Deze staan in het werkboek taal of op het internet. 
Er is in de toets geen onderscheid tussen basisstof en verrijkingsstof. De toetsresultaten geven de 
leerkracht wel de mogelijkheid om te differentiëren op zowel aanbod/inhoud, doelen, instructie en 
verwerking. De inzet van de computer is hierbij een belangrijk instrument zowel voor taal, spelling als 
ook voor woordenschat.  
Taal actief bevat dus mogelijkheden voor differentiatie naar niveau, tempo en belangstelling. 
Niveaudifferentiatie is mogelijk door na het afnemen van de taaltoets te bepalen welke leerling de 
remediëringslessen moeten maken en welke de verrijkingslessen uit het taalboek extra. Bij 
tempodifferentiatie verwerken de kinderen de leerstof grotendeels zelfstandig en in hun eigen tempo. 
Bij de toepassingslessen is er de mogelijkheid om te werken aan interessedifferentiatie. 
 
In Taal actief worden de lessen gegeven vanuit ankers. Dit zijn herkenbare contexten, die fungeren 
als gemeenschappelijke kennisbron voor kinderen. De preteachinglessen, voor taalzwakke en 
meertalige kinderen, dienen ervoor om die kinderen voor te bereiden op de nieuwe ankerverhalen. 
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De methode Taal actief geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie. Middels verlengde 
instructie wordt de mogelijkheid geboden om de instructie aan te passen aan voorkennis en leerstijl 
van kinderen. Voor kinderen die extra instructie nodig hebben is na de algemene instructie een 
zogenaamde verlengde instructie (kopje 'verlengde instructie') opgenomen. Het kan zelfs voorkomen 
dat er nog een tweede verlengde instructie wordt beschreven. In beide verlengde instructies wordt 
beschreven hoe de leerkracht de kinderen kan begeleiden bij het verwerken van de les. Hierbij wordt 
ook aangeven welke problemen zich kunnen voordoen bij bepaalde risicogroepen. De verlengde 
instructie sluit aan bij de voorkennis van kinderen of juist bij het ontbreken hiervan. Daarnaast sluit de 
verlengde instructie ook aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen (bijvoorbeeld beeldend 
uitleggen). 
Het is van groot belang dat de leeractiviteiten gericht zijn op het verwerven van taalvaardigheids-
strategieën. Op deze manier zullen leerlingen in staat zijn om zelfstandig om te gaan met het 
produceren of verwerken van taal. Taal actief geeft in de handleiding weer welke strategieën een 
leerling moet hanteren. Hierbij wordt ook aangeven (onder het kopje 'verlengde instructie') welke 
mogelijke problemen bepaalde groepen kunnen hebben bij het hanteren van die strategieën. De 
methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof. Op deze manier krijgen 
leerlingen de kans om zelf te ondervinden of de stof echt goed is begrepen. Hierdoor krijgt de 
leerkracht de gelegenheid om instructie te geven aan de andere kinderen voor de remediëringsles of 
om leerlingen te begeleiden tijdens de verwerkingsfase. 
 

1. De methode biedt mogelijkheden voor zwakkere leerlingen om goed met het 
leerstofaanbod om te kunnen gaan. 

■ 

2. Er is variatie in aanbod en/of inhoud:  
2.1 er wordt verrijkingsstof aangeboden ■ 
2.2 er zijn verrijkingsvragen ■ 
3. Er zijn aanvullende verrijkingsdoelen geformuleerd. □ 
4. De lesbeschrijving bevat aanwijzingen voor het:  
4.1 peilen van voorkennis ■ 
4.2 activeren van voorkennis ■ 
5. De methode geeft:  
5.1 aanwijzingen voor het variëren van de instructie ■ 
5.2  aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen ■ 
5.3 suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen tijdens de les ■ 
5.4 een aanduiding van mogelijke problemen die bepaalde risicogroepen bij een lesstof 

kunnen ondervinden. 
■ 

6. Er is variatie in de verwerking van de leerstof door:  
6.1 verschil in soorten verwerkingsopdrachten ■ 
6.2 verschil in niveau van de verwerkingsopdrachten ■ 
6,3 verschil in tempo waarin de opdrachten worden gemaakt ■ 
7. Het leerlingenmateriaal maakt duidelijk bij welke opgaven de leerling werkt aan:  
7.1 minimum-/basisstof ■ 
7.2 verrijkingsstof ■ 
8. Leeractiviteiten:  
8.1 De handleiding benoemt de door de leerlingen te hanteren strategieën ■ 
8.2 De handleiding geeft een aanduiding van mogelijke problemen die bepaalde risicogroepen 

bij het hanteren van die strategieën tegen kunnen komen. 
■ 

8.3 De methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof ■ 
8.4 Het leerlingenmateriaal voor zelfstandig werken vraagt nauwelijks of geen toelichting van 

de leerkracht 
■ 
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9. De verrijkingstof wordt ook getoetst. □ 
10. De toetsresultaten zijn aanleiding om te differentiëren in:  
10.1 aanbod/inhoud ■ 
10.2 doelen ■ 
10.3 instructie ■ 
10.4 verwerking ■ 

 
11.  Hoe ziet de methode eruit? 
 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

Handleidingen: 
Taal 

 
25  X  23 

 
Spiraalverbinding 

Spelling 27  X  31,5 Spiraalverbinding  

Woordenschat 27  X  31,5 Spiraalverbinding  

 
Specifieke kleur per jaargroep. 
Verwijzing met kapitalen (T=taal, 
(S=spelling en W=woordenschat)
Driekleurig. 

Kopieermap 26  X  31,5 Spiraalverbinding Specifieke kleur per jaargroep. 
Driekleurig. 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

Taalboek en 
Taalboek extra  

20,5  X  23 Harde kaft Specifieke kleur per jaargroep. 
Full colour. 

Werkboeken:  
taal, spelling en 
woordenschat 

21  X  30 Slappe kaft Specifieke kleur per jaargroep. 
Binnen jaargroep variaties in 
kleur/vorm op basis van leerlijn. 
Driekleurig. 

Antwoordenboek 
Taal en spelling 

14,5  X  21 Slappe kaft Specifieke kleur per jaargroep. 
Binnen jaargroep variaties in 
kleur/vorm op basis van leerlijn. 
Driekleurig. 

Kaartenbakken 61  X  45 (bak) 
Kaarten A-4 
formaat. 

Houten bak met deksel.  
Gelamineerde kaarten. 

Kaarten met steunkleur. Per type 
speller (zwak, gemiddeld en 
goed). 

Cd-roms 12,5  X  12,5 Cd-rom in digibox (inclusief 
gebruikersinstructie). 

Bewegende beelden in kleur met 
geluid. 

Woordklapper 61  X  45 Map van kunststof met platen 
van stevig gelamineerd papier. 

Specifieke kleur per jaargroep. 
Driekleurig 

Taalboek en 
Taalboek extra  

20,5  X  23 Harde kaft Specifieke kleur per jaargroep. 
Full colour. 

 
12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De inhoud van de handleidingen Taal, Spelling en Woordenschat bestaat uit een algemeen deel met 
aspecten zoals uitgangspunten, structuur en organisatie, differentiatie, evaluatie en toetsing, 
materialen etc. In de handleidingen Woordenschat en Spelling worden de tien lessen nader 
uitgewerkt. Voor de handleiding Taal zijn vijf thema’s uitgewerkt in deel A en vijf thema’s in deel B. 
Ditzelfde geldt voor de drie toepassinglessen per thema.  
Verder is er in Taal en Spelling een wegwijzer voor de betreffende jaargroep over materialen, 
jaarplanning, registratie en observatie, en combinatiegroepen. 
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De informatie die over de lessen te vinden is betreft doelen, materialen, de lesstructuur (introductie, 
instructie en oefening, verlengde instructie, verwerking en reflectie), informatie over de afname en 
beoordeling van toetsen, structuur van de remediërings- en verrijkingslessen. Er is een tijdsplanning 
per blok van drie weken waarin de onderdelen van de thema's aan bod komen. Handreikingen voor de 
inzet van extra activiteiten en de internetlessen worden aangegeven. Tot slot zijn in de handleiding 
Woordenschat naast een beschrijving van de tien lessen de antwoorden van de opgaven van het 
werkboek opgenomen. 
 
13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
Taal actief houdt rekening met multiculturele aspecten. Bij de illustraties en teksten in het 
leerlingmateriaal is er sprake van verscheidenheid in personen en culturen. Op de voorkant van de 
methode staan kinderen van verschillende nationaliteiten afgebeeld.  
De methode geeft aan dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving. Het kennismaken 
met verschillende culturen vergroot kennis en inzicht en biedt mogelijkheden tot identificatie 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
Taal actief houdt rekening met seksegerichte thema's. Bij de illustraties en teksten in het 
leerlingmateriaal is er sprake van verscheidenheid in personen, geslacht en rollen. Zowel mannen als 
vrouwen staan in de winkel, rijden auto of werken. 
De methode geeft aan dat kinderen opgroeien in een min of meer geëmancipeerde samenleving. Het 
kennismaken met verschillende rollen vergroot kennis en inzicht en biedt mogelijkheden tot 
identificatie. 
 


