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1. Registratiedeel 

 

Titel Taaltrapeze 

Volledige titel Taaltrapeze 

Auteurs Ontwikkeld door CED-Groep/Pedagogisch instituut 

Coördinator: Voorst van Beest, K. van 

Uitgever Bekadidact, Uitgeverij 

Postbus 122 

3740 AC BAARN 

Tel: 035 - 5482421 

Fax: 035- 5421672 

E-mail: voorlichting@bekadidact.nl 

Website: www.bekadidact.nl 

Jaar van uitgave 2004-2008 

Omschrijving Taaltrapeze is een geïntegreerde, thematische methode taal en begrijpend lezen 

voor S(B)O die is toegesneden op de behoeften en belevingswereld van 

zorgleerlingen, bestaande uit zeven delen. Deel 1 is bestemd voor de oudste 

kleuters (5/6 jaar). De delen 2 en 3 zijn bestemd voor de onderbouw (6/7/8 jaar), 

de delen 4 en 5 zijn bestemd voor de middenbouw (9/10/11 jaar) en de 

bovenbouwdelen 6 en 7 voor leerlingen van 11/12/13 jaar. In de delen 6 en 7 

wordt ook aandacht besteed aan 'oriëntatie op jezelf en de wereld' en aan 

beroepen die voor zorgleerlingen haalbaar zijn. Zowel de mondelinge als de 

schriftelijke taalvaardigheden krijgen aandacht, evenals begrijpend lezen en 

taalbeschouwing. De boeken bevatten minder tekst per pagina, hebben een 

overzichtelijke indeling en een duidelijk lettertype. Ook bieden ze zoveel mogelijk 

visuele ondersteuning. 

Samenstelling De basismaterialen voor de leerkracht omvatten een handleiding, een 

kopieersysteem, een handleiding toetsen en (vanaf deel 4) luister-cd's. Voor de 

leerlingen zijn de basismaterialen: een leerlingenboek (vanaf deel 3), een 

werkboek (vanaf deel 2), een werkboek zelfstandig werken (vanaf deel 4) en een 

toetsboek (voor alle delen). Deel 1 van Taaltrapeze, waarin de nadruk ligt op de 

vergroting van de woordenschat, bestaat uit een handleiding, een handleiding 

toetsen, twee poppen, een plastic woordenbakje, klassikale praatplaten, 

klassikale woordkaarten, prentenboeken, een kopieersysteem op cd-rom, 

memoryspellen, dominospellen, individuele woordenschatalbums, individuele 

woordstickers en een toetsboek. Vanaf deel 2 worden daar werkboeken aan 

toegevoegd en vanaf deel 3 ook een leerlingboek en informatieboeken. In de 

delen 2 en 3 ligt de nadruk op de vergroting van de woordenschat en op 

begrijpend lezen. Vanaf deel 4 worden er geen woordkaarten, prentenboeken, 

memoryspellen, dominospellen, woordstickers en een woordenschatalbum 

gebruikt, maar wel een zinsbouwspel (Junglebrug), een woordenschatspel 

(Topper!), werkboeken zelfstandig werken, een woordenboek, een luister cd, een 

luister-cd begrijpend lezen en semantiseringsmappen. Deel 5 heeft dezelfde 

onderdelen als deel 4. Ook in deze delen ligt de nadruk op begrijpend lezen en 

de vergroting van de woordenschat. Vanaf deel 6 wordt er niet meer gewerkt met 

praatplaten, het woordenboek, de semantiseringsmappen en het 

woordenschatspel Topper!, maar wel met een wereldboek en platenmappen. 

Deel 7 heeft dezelfde onderdelen als deel 6. In de delen 6 en 7 ligt de nadruk op 

begrijpend lezen, wereldoriëntatie en beroepenoriëntatie en op de uitstroom van 

leerlingen. 



SLO-analyse Taaltrapeze  

 3 

Titel Taaltrapeze 

Doelstellingen en 

uitgangspunten 

Taaltrapeze besteedt aandacht aan mondelinge taal, schriftelijke taal en 

taalbeschouwing. De leerdoelen mondelinge taal bestaan uit twee onderdelen: 

taal om te leren en taal om te communiceren.'Taal om te leren' bestaat uit de 

leerdoelen: het verwerven van informatie uit gesproken taal, het gestructureerd 

mondeling of schriftelijk weergeven van informatie uit een gesproken 

verhaaltekst, het gestructureerd mondeling of schriftelijk weergeven van 

informatie uit een gesproken non-fictietekst, het geven van een eigen mening 

over informatie uit gesproken taal en het uitvoeren van mondelinge schoolse 

taken. 'Taal om te communiceren' bestaat uit het leerdoel: de leerling vervult in 

een gesprek alledaagse communicatieve functies. Het onderwijs in schriftelijke 

taal bestaat uit vier onderdelen: beginnende geletterdheid en auditieve 

waarneming, begrijpend lezen, informatieverwerving en strategisch schrijven. Het 

onderdeel 'beginnende geletterdheid en 'auditieve waarneming' bestaat uit de 

leerdoelen 'de leerling doet aan beginnende geletterdheid' en 'de leerling geeft 

blijk van fonologisch bewustzijn'. Bij 'begrijpend lezen' horen de volgende 

leerdoelen: het herkennen van diverse tekstsoorten, het (her)kennen van 

structuren binnen diverse tekstsoorten, het gebruik van talig georiënteerde 

leesstrategieën voor het begrijpen van verschillende teksten, het gebruik van 

cognitief georiënteerde leesstrategieën voor het begrijpen van diverse teksten en 

het met plezier lezen van teksten. De leerdoelen die bij 'informatieverwerving' 

horen zijn: het zoeken van informatie in verschillende naslagwerken, het 

gebruiken van strategieën om de gevonden informatie te interpreteren en het 

geven van een eigen mening over informatie. 'Strategisch schrijven' bestaat uit 

de volgende leerdoelen: het schrijven van teksten, het bepalen van de 

uitgangspunten bij het kiezen van tekstsoorten en -vormen, het verzamelen van 

materiaal bij het schrijven van een tekst, het schrijven van een kladversie, het 

schrijven van een definitieve teksten en het schrijven met plezier. De leerdoelen 

taalbeschouwing hebben betrekking op woordenschat (het verwerven van een 

adequate productieve en receptieve woordenschat en het gebruik van 

hulpmiddelen voor het leren en onthouden van onbekende woorden), woord en 

zinsbouw (gebruiken en herkennen van correcte zinnen) en taalbegrippen (het 

kennen van begrippen om over taal te denken en te spreken).  

Omdat leerlingen in het SBO en het SO niet alleen hun mondelinge 

taalvaardigheid moeten ontwikkelen, volgens de auteurs, zijn in Taaltrapeze ook 

leerlijnen voor begrijpend lezen en schrijven opgenomen. Aanvankelijk lezen, 

technisch lezen en spelling worden buiten beschouwing gelaten, omdat deze 

deelvaardigheden meestal worden geoefend in niveaugroepen in het SBO en het 

SO. Hiervoor bestaan volgens de auteurs al goede methoden. 

Uitgangspunten van Taaltrapeze zijn: "leren in kleine stapjes, veel herhaling 

aanbieden, veel visuele ondersteuning geven, korte en duidelijke informatie 

bieden, duidelijk afgebakende opdrachten voor samenwerken aandragen, van 

concreet naar meer abstract taalgebruik, echt handelen in een realistische 

situatie, verduidelijken van de functie van gesproken en geschreven taal, zowel 

mondeling als schriftelijk aanbieden van kernwoorden, werken met 

stappenplannen en werken met rolbeschrijvingen voor samenwerkend leren". De 

methode houdt rekening met de volgende doelgroepen: moeilijk lerende 

leerlingen, leerlingen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, zeer drukke 

leerlingen en leerlingen met ADHD, leerlingen met een stoornis in het autistisch 

spectrum, leerlingen met spraak- en taalproblemen, auditief gehandicapte 

leerlingen, dyslectische leerlingen en tweede taalleerders (NT2-

leerlingen).Taaltrapeze is niet bedoeld voor dove, blinde en zeer moeilijk lerende 

kinderen.  
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De lessen in Taaltrapeze gaan uit van functioneel taalgebruik. Leerlingen worden 

niet alleen gestimuleerd de taal te leren, maar deze ook daadwerkelijk te 

gebruiken.  

Omdat interactie belangrijk is in de methode zijn in de lessen coöperatieve 

werkvormen opgenomen, zoals met elkaar of met de leerkracht overleggen en in 

twee- of in viertallen werken. Daarnaast leren de leerlingen ook zelfstandig te 

werken, interactief te leren en taakgericht te werken. 

Taaltrapeze combineert het directe en het authentieke instructiemodel tot één 

lesmodel. Het lesmodel bestaat uit vier fasen: oriëntatie, instructie, verwerking en 

afsluiting (reflecteren). 

ICT Bij deel 3, en onder voorbehoud ook bij de delen 1 en 2, hoort de cd-rom 

Muistrapeze. Met deze cd-rom kunnen de leerlingen zelfstandig en op hun eigen 

niveau de kernwoorden herhalen en oefenen die ze in de basislessen hebben 

geleerd. Behalve herhaling- en oefenstof biedt Muistrapeze ook voorinstructie, 

remediërende opdrachten en is het een middel voor zelfstandig werken. Bij de 

methode hoort een kopieersysteem op cd-rom met alle kopieerbladen die de 

docent nodig heeft. De bladen kunnen worden geprint en voor alle leerlingen 

worden gekopieerd. Voor leerlingen die moeilijkere woorden aankunnen staan op 

het kopieersysteem twee extra pagina's, waarvan de inhoud is gekoppeld aan de 

tien extra woorden per week. Deze woorden worden eerst aangeboden waarna 

de leerling ze op verschillende manieren zelfstandig kan verwerken.  

Kostenplaatje Het kostenplaatje geeft een indicatie van de gemiddelde kosten per deel 

uitgaande van vijf groepen met 15 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 leerjaren. Niet doorberekend zijn eventuele 

kopieerkosten. 'Additioneel materiaal' betreft de kosten van de extra materialen. 

Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij het kostenplaatje niet meegenomen. 

Peildatum is november 2007. 

Voor een overzicht van alle onderdelen en de bijbehorende prijzen kunt u ook 

kijken op www.leermiddelenplein.nl of op de website van de uitgever www. 

bekadidact.nl. 

Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 

Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 

Taaltrapeze € 945,00  € 286,00  € 970,00  

Overige 

informatie 

De website die bij de methode hoort is: www.taaltrapeze.nl. 

Ter ondersteuning van de lessen in de delen 1, 2 en 3 (tot en met thema 4) biedt 

Taaltrapeze de pop Pip aan. Deze pop is 'leerling met de leerlingen'. Hij kan de 

leerlingen een gevoel van veiligheid bieden en kan door de docent als 

tussenpersoon worden gebruikt om bijvoorbeeld ideeën te opperen. De pop is er 

in twee maten: een grote Pip die op school blijft en een kleine Pip die met de 

leerlingen om de beurt mee naar huis mag. 

De uitgever verzorgt eendaagse workshops voor scholen die zich oriënteren op 

de aanschaf van Taaltrapeze. Ter ondersteuning van de implementatie is een 

implementatiemap verkrijgbaar waarmee de school onder leiding van de eigen 

intern begeleider zelf de implementatie kan realiseren. Op de website van de 

CED-groep (www.cedgroep.nl/Taaltrapeze) staan ook tips, aanwijzingen en een 

video over Taaltrapeze die bij invoering van de methode kunnen helpen. 

Bij de methode is een deelleergang Spelling in ontwikkeling, evenals materiaal 

voor het digitaal schoolbord. 
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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. 

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 kerndoelen voldoet de methode Taaltrapeze volledig aan acht van de door de 

overheid geformuleerde kerndoelen Nederlands, namelijk de kerndoelen 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 en 12. De 

vier resterende kerndoelen scoren gedeeltelijk. Bij kerndoel 3 is geen specifieke aandacht 

aangetroffen voor het vormen van een oordeel. Wat betreft kerndoel 7 is geen expliciete aandacht 

voor het beoordelen van teksten op waarde/betrouwbaarheid en voor het vormen van een oordeel in 

de methode aangetroffen. Deze aspecten zijn bewust niet opgenomen in de methode, volgens de 
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uitgever, in verband met de SO-doelgroep. Kerndoel 10 scoort niet volledig omdat in de methode geen 

vindplaatsen zijn aangetroffen voor het verwoorden en beoordelen van luisterstrategieën, voor het 

verwoorden van spreekstrategieën en voor het beoordelen van lees- en schrijfstrategieën. Bij kerndoel 

11 is geen specifieke aandacht voor de regels voor het spellen van andere woorden dan 

werkwoorden. Dit komt ook omdat spelling als domein niet is uitgewerkt in de methode. Een 

deelleergang spelling is in ontwikkeling. 

 

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 Taaltrapeze 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. De leerlingen leren 

informatie te verwerven uit 

gesproken taal.  

Ze leren tevens die 

informatie, mondeling of 

schriftelijk, gestructureerd 

weer te geven. 

1.1 Verwerven van 

informatie uit gesproken taal. 

1.1.1 Luisteren naar verschillende 

soorten teksten. 

■ 

1.1.2 Herkennen van verschillende 

soorten teksten. 

■ 

1.1.3 Gebruik maken van 

luisterstrategieën 

■ 

1.2 Gestructureerd 

weergeven van informatie. 

1.2.1 Samenvattend navertellen. ■ 

1.2.2 Aantekeningen maken. ■ 

1.2.3 Schematisch weergeven. ■ 

1.2.4 Samenvatting schrijven. ■ 

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. 

2.1.1 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. 

■ 

2.1.5 Gebruik maken van 

spreekstrategieën. 

■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

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. 

3.1 Beoordelen van 

informatie. 

3.1.1 Kritisch luisteren. ■ 

3.1.2 Vormen van oordeel. ■ 

3.2 Beargumenteren van 

eigen oordeel. 

3.2.1 Eigen mening onderbouwen 

met argumenten. 

□ 

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. 

4.1.1 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. ■ 

4.1.5 Gebruik maken van 

leesstrategieën  

■ 

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. 

5.1.1 Schrijven van teksten met 

verschillende functies. 

■ 

5.1.2 Aandacht voor tekstinhoud. ■ 

5.1.3 Aandacht voor vormaspecten. ■ 

5.1.4 Gebruik maken van 

schrijfstrategieën. 

■ 

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. 

6.1.1 Informatie ordenen bij 

instructieve teksten. 

■ 

6.1.2 Informatie ordenen bij 

systematisch geordende bronnen. 

■ 

6.1.3 Feiten van meningen 

onderscheiden. 

■ 

7. De leerlingen leren 

informatie en meningen te 

vergelijken en te beoordelen 

in verschillende teksten. 

7.1 Informatie en meningen 

vergelijken. 

7.1.1 Kritisch lezen. ■ 

7.1.2 Informatie en meningen met 

elkaar vergelijken. 

■ 

7.2 Informatie en meningen 

beoordelen. 

7.2.1 Teksten op waarde 

(betrouwbaarheid) beoordelen. 

□ 

7.2.2 Vormen van oordeel. □ 

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. 

8.1 Ordenen van informatie 

en meningen bij het 

schrijven van zakelijke 

teksten. 

8.1.1 Schrijven van verschillende 

soorten teksten. 

■ 

8.1.2 Gebruik maken van 

schrijfstrategieën. 

■ 

8.2 Aandacht voor het 

verzorgen van de tekst. 

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. 

■ 

8.2.4 Verzorgen van een tekst 

m.b.t. handschrift. 

■ 



SLO-analyse Taaltrapeze  

 8 

Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

9. De leerlingen krijgen 

plezier in het lezen en schrij-

ven van voor hen bestemde 

verhalen, gedichten en 

informatieve teksten. 

9.1 Het ontwikkelen van een 

positieve lees cq 

schrijfattitude. 

9.1.1 Positieve leesattitude. □ 

9.1.2 Positieve schrijfattitude. ■ 

10. De leerlingen leren bij de 

doelen onder 'mondeling 

taalonderwijs' en 'schriftelijk 

taalonderwijs' strategieën te 

herkennen, te verwoorden, 

te gebruiken en te 

beoordelen. 

10.1 Luisterstrategieën. 10.1.1.1 Herkennen. ■ 

10.1.1.2 Verwoorden. □ 

10.1.1.3 Gebruiken. ■ 

10.1.1.4 Beoordelen. □ 

10.2 Spreekstrategieën. 10.1.2.1 Herkennen. ■ 

10.1.2.2 Verwoorden. □ 

10.1.2.3 Gebruiken. ■ 

10.1.2.4 Beoordelen. ■ 

10.3 Leesstrategieën. 10.1.3.1 Herkennen. ■ 

10.1.3.2 Verwoorden. ■ 

10.1.3.3 Gebruiken. ■ 

10.1.3.4 Beoordelen. □ 

10.4 Schrijfstrategieën. 10.1.4.1 Herkennen. ■ 

10.1.4.2 Verwoorden. ■ 

10.1.4.3 Gebruiken. ■ 

10.1.4.4 Beoordelen. □ 

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; 

• regels voor het spellen van 

andere woorden dan 

werkwoorden; 

• regels voor het gebruik van 

leestekens. 

11.1 Het onderscheiden van 

zinsdelen. 

11.1.1 Onderwerp. ■ 

11.1.2 Persoonsvorm. ■ 

11.1.3 Werkwoordelijk gezegde. ■ 

11.2 Toepassen van regels 

rond spelling van 

werkwoorden. 

11.2.1 Herkennen van 

werkwoordsvormen. 

■ 

11.2.2 Toepassen van regels. ■ 

11.3 Toepassen van regels 

rond spelling van andere 

woorden dan werkwoorden. 

11.3.1 Hoofdregel van de 

beschaafde uitspraak. 

□ 

11.3.2 Regels voor de verenkeling 

van klinkers. 

■ 

11.3.3 Regels voor de verdubbeling 

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 gram-

maticale functies van woorden die 

van invloed zijn op spelling. 

□ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

 11.4 Het gebruik van 

leestekens. 

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. ■ 

11.4.8 Hoofdletters. ■ 

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. 

12.1 Verwerven van een 

adequate woordenschat. 

12.1.1 Algemeen (dagelijkse 

woordenschat). 

■ 

12.1.2 Schooltaalwoorden. ■ 

12.1.3 Woorden ten behoeve van 

het reflecteren op taal. 

■ 

12.2 Het gebruiken van 

strategieën voor het 

begrijpen van onbekende 

woorden. 

12.2.1 Afleiden van 

woordbetekenissen. 

■ 

12.2.2 Onthouden van nieuwe 

woorden. 

■ 

 

4. Welke leerinhouden komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er 

samenhang? 

 

Taaltrapeze is een geïntegreerde taalmethode. De leerlijnen spreken en luisteren, begrijpend lezen, 

schrijven, taalbeschouwing en woordenschat komen aan bod. Bij de delen 1 tot en met 3 werken de 

leerlingen aan de deelvaardigheden: auditieve waarneming, leesbegrippen, schrijfbegrippen, woord- 

en zinsbouw, alfabetische principe en woordenschat. Begrijpend lezen komt vanaf thema 4 van deel 3 

aan de orde. In de delen daarvoor is er aandacht voor begrijpend luisteren. Vanaf deel 4 wordt er ook 

aandacht besteed aan taalbeschouwing, strategisch schrijven en informatieverwerking en -verwerving. 

Aanvankelijk en (voortgezet) technisch lezen en spelling zijn niet opgenomen in Taaltrapeze. 

 

Bij het domein spreken en luisteren maakt de methode onderscheid tussen 'taal om te leren' (gericht 

luisteren, navertellen) en 'taal om te communiceren' (bijvoorbeeld uitnodigen, informatie vragen, 

gevoelens uiten). Veel communicatie vindt plaats in kleine kring. Er wordt geoefend in zo functioneel 

mogelijke situaties. Voor het doelgericht luisteren wordt gebruik gemaakt van pictogrammen. 

 

De methode besteedt aandacht aan begrijpend lezen en informatieverwerking. Hoewel technisch 

lezen geen onderdeel is van de methode wordt wel rekening gehouden met de technische 

leesvaardigheid van de leerlingen. De methode biedt veelal teksten op drie AVI-niveaus aan: zwakke 

lezers, gemiddelde lezers en vaardige lezers. Leeszwakke leerlingen krijgen bij de differentiatielessen 

extra ondersteuning. Voor leerlingen die meer aan kunnen, zijn informatieboeken ontwikkeld met 

teksten rond wereldoriëntatiethema's. In de methode komen zowel verhalende als informatieve 

teksten aan de orde. De methode maakt onderscheid tussen instructieve, informatieve, overtuigende, 

verhalende en meninggevende teksten. De verschillende tekstsoorten worden voor de leerlingen met 

pictogrammen aangeduid (bijvoorbeeld: een uil duidt op een weettekst). Veel teksten komen uit de 

directe belevingswereld van de kinderen. Sprookjes en andere fantasieteksten zijn nauwelijks 

aangetroffen. Leerlingen leren met behulp van een stappenplan teksten te begrijpen.  

 

In elk thema komt het strategisch schrijven aan de orde. De didactiek van het procesgericht schrijven 

wordt gevolgd: materiaal verzamelen, kladversie, definitieve versie. Teksten zijn semi-functioneel en 

authentiek. Zo worden brieven niet verzonden. Aandacht voor de communicatieve situatie van een 
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tekst komt naar voren in opdrachten als het schrijven van een uitnodiging of het invullen van een 

pagina in een 'vriendenboekje'. 

Bij het onderdeel taalbeschouwing is aandacht voor verschillende soorten woorden (bijvoorbeeld 

afkortingen, vraagwoorden, verwijswoorden), de structuur van de taal en voor grammatica begrippen. 

Met het spel Junglebrug wordt aandacht besteed aan de zinsbouw. 

 

In de methode wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan woordenschatuitbreiding: themawoorden, 

leeswoorden, opzoeken van woorden, groeperen en associëren komt in ieder thema aan de orde. De 

keuze van de woorden wordt bepaald door de thema's en ook door de woordfrequentie. Woorden 

worden aangeboden met behulp van praatplaten maar ook met dramatiseren. Leerkrachten geven 

instructie over de betekenissen van de woorden. Er wordt niet expliciet gebruik gemaakt van de 

viertact van Verhallen. Leerlingen krijgen woordleerstrategieën aangereikt, zoals het opzoeken van 

woorden en het afleiden van de betekenis uit de context. 

 

De methode gaat uit van interactief taalonderwijs. De auteurs geven aan dat Taaltrapeze gebruik 

maakt van herkenbare en betekenisvolle leertaken (authentiek leren). De leerstof wordt thematisch 

aangeboden. Thema's komen jaarlijks terug maar wel met een specifieke invulling per deel. Hierdoor 

is het mogelijk aan te sluiten bij de interesses van de verschillende leeftijdsgroepen. Thema's sluiten 

aan bij de eigen belevingswereld en de eigen leefomgeving en tijd van de leerlingen. Fantasiethema's 

ontbreken.  

 

Doelstellingen worden in verschillende leerjaren herhaald. Er worden domeinen samen aangeboden in 

de lessen, zoals spreken en luisteren met schrijven. Er is echter geen sprake van een standaard 

samenhang tussen de domeinen.  

 

In de methode zijn relaties met andere vakgebieden terug te vinden. Jaarlijks (behalve bij deel 1) gaat 

één van de thema's over kunst. In de bovenbouw ligt het accent op informatieve teksten. Zo staan in 

het informatieboek en het wereldboek teksten over onderwerpen die afkomstig zijn uit de kerndoelen 

voor Oriëntatie op jezelf en de wereld. Hierbij komen doelen met betrekking tot tijd, ruimte, natuur en 

techniek aan de orde. In deel 6 en 7 maken de leerlingen ook kennis met verschillende beroepen en 

werksoorten. 

 

In de handleidingen worden af en toe suggesties gegeven die aansluiting bij de actualiteit mogelijk 

maken. Bijvoorbeeld het uitnodigen van een ouder in de klas, het printen van website-informatie en 

het opzoeken van informatie in kranten (door de leerkracht). 
 

4. Welke leerinhouden komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er samenhang? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

4.1a spreken en luisteren 4.1a.1 domein is uitgewerkt in de methode ■  

 4.1a.2 er is aandacht voor de 

communicatieve situatie van het 

spreken/luisteren 

■  

 4.1a.3 de methode leert kinderen spreek- en 

luisterstrategieën aan 

■  

4.1b lezen ( begrijpend en 

studerend lezen, leespromotie) 

4.1b.1 domein is uitgewerkt in de methode ■  

 4.1b.2 er is aandacht voor de 

communicatieve situatie van de tekst 

■  

 4.1b.3 de methode leert kinderen 

leesstrategieën aan 

■  

 4.1b.4 de methode stelt verschillende 

tekstsoorten aan de orde  

■  
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4. Welke leerinhouden komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er samenhang? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

 4.1b.5 er is aandacht voor verschillende 

tekstgenres  

■ veelal 

‘waargebeurde’ 

verhalen; geen 

sprookjes e.d. 

 4.1b.6 er is aandacht voor picto-lezen en/of 

weerklankgebaren 

□  

4.1c schrijven (stellen) 4.1c.1 domein is uitgewerkt in de methode ■  

 4.1c.2 er is aandacht voor de 

communicatieve situatie van een tekst 

■  

 4.1c.3 de methode leert schrijfstrategieën 

aan 

■  

 4.1c.4 de methode stelt verschillende 

tekstsoorten aan de orde 

■  

4.1d spelling 4.1d.1 domein is uitgewerkt in de methode □ deelleergang 

spelling is in 

ontwikkeling 

4.1e taalbeschouwing 4.1e.1 domein is uitgewerkt in de methode ■  

4.1f woordenschat 4.1f.1 domein is uitgewerkt in de methode ■  

 4.1f.2 er is aandacht voor de communicatieve 

situatie waarin woorden worden geleerd 

■  

 4.1f.3 de methode leert kinderen 

woordleerstrategieën aan 

■  

4.2 De leerinhouden worden op 

de volgende manier 

aangeboden: 

4.2.1 cursorisch  ◘ bij 

taalbeschouwing 

en tekstopbouw 

 4.2.2 concentrisch  ■  

 4.2.3 thematisch ■  

 4.2.4 anders, namelijk n.v.t.  

4.3 Er wordt een relatie gelegd 

met andere leergebieden: 

4.3.1 rekenen/wiskunde □ incidenteel 

 4.3.2 kunstzinnige oriëntatie ■ thema 'wat een 

kunst!' 

 4.3.3 bewegingsonderwijs □ incidenteel 

 4.3.4 Engels □ incidenteel 

 4.3.5 oriëntatie op jezelf en de wereld ■  

4.4 Er is samenhang in de 

methode tussen de 

verschillende 

taalvaardigheden. 

 ■  

4.5 De samenhang tussen de 

verschillende taalvaardigheden 

komt tot uiting in:  

4.5.1 doelen □  

 4.5.2 leerstof(ordening) ■  

 4.5.3 instructie □  

 4.5.4 verwerking ◘  

 4.5.5 evaluatie □  
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4. Welke leerinhouden komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er samenhang? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

4.6 Er wordt een relatie gelegd 

met de actualiteit: 

4.6.1 de handleiding en/of het leerlingen-

materiaal geven hiervoor suggesties 

■  

 4.6.2 er wordt verwezen naar actuele 

informatie op een methodesite 

□  

 4.6.3 via een (digitale) nieuwsbrief □  

4.7 Er wordt een relatie gelegd 

met de eigen omgeving: 

4.7.1 eigen leefomgeving ■  

 4.7.2 eigen tijd (heden) ■  

4.8 De leerinhoud sluit aan bij 

de belevingswereld van de 

leerlingen: 

4.8.1 de methode bevat thema's die 

aansluiten bij de alledaagse leefwereld 

■  

4.9 De leerinhoud sluit aan bij 

de cognitieve leeftijd van de 

leerlingen: 

4.9.1 de leerstof wordt op verschillende 

cognitieve niveaus aangeboden  

■  

 4.9.2 de methode bevat oefeningen voor een 

bepaalde didactische leeftijd (DLE’s) 

□  

 4.9.3 de methode bevat teksten op 

verschillende AVI-niveaus 

■  

4.10 De verschillende 

taaldomeinen sluiten aan bij de 

behoeftes van de leerlingen: 

4.10.1 de verschillende domeinen worden zo 

veel mogelijk afzonderlijk aangeboden en 

geoefend 

◘  

 4.10.2 stellen is met name gericht op de 

praktische redzaamheid 

■ bijvoorbeeld in-

schrijfformulieren, 

ansichtkaart, 

boodschappen-

lijstje 

 

5. Hoe is de leerstof geordend? 

 

De methode bestaat uit zeven delen. Per jaargroep wordt in principe één deel behandeld. Deel 1 is 

bestemd voor de oudste kleuters. Scholen die geen les geven aan kleuters kunnen ook instappen bij 

deel 2.  

Bij de delen 1 tot en met 3 werken de leerlingen aan de deelvaardigheden: auditieve waarneming, 

leesbegrippen, schrijfbegrippen, woord- en zinsbouw, alfabetische principe en woordenschat. 

Begrijpend lezen komt vanaf thema 4 van deel 3 aan de orde. In de delen daarvoor is er aandacht 

voor begrijpend luisteren. Vanaf deel 4 wordt er ook aandacht besteed aan taalbeschouwing, 

strategisch schrijven en informatieverwerking en -verwerving. Doelstellingen worden in verschillende 

leerjaren herhaald. De moeilijkheidsgraad neemt hierbij toe. De aandacht voor spreken en luisteren en 

voor taalbeschouwing is in alle delen ongeveer gelijk; de aandacht voor lezen en schrijven neemt met 

de delen toe. De tijd die aan woordenschat wordt besteed neemt af, van vijftig procent van de lestijd in 

deel 1 tot ongeveer twintig procent in deel 7. 

 

De leerstof is uitgewerkt in acht thema’s (in deel 1 zes thema’s) die voor alle delen gelijk zijn: na 

school, wat een kunst, jij en ik, thuis en onderweg, mens en dier, op het randje, zeggen en schrijven 

en om ons heen. Per deel is het thema uitgewerkt in een subthema. Hierdoor is het mogelijk aan te 

sluiten bij de interesses van de verschillende leeftijdsgroepen. Elk thema start met een introductie op 

het thema. Tot en met deel 5 wordt elk thema afgesloten met een eindactiviteit zoals het opvoeren van 

een circus of het houden van een presentatie. Vaak kosten deze activiteiten wel veel tijd. Ze zijn in de 

handleidingen ook vrij summier uitgewerkt.  
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Een thema neemt vier weken tijd in beslag. In de eerste weken zijn er per week zeven basislessen 

(deel 2 en begin deel 3 zes basislessen) en per doelgroep twee differentiatielessen. Week 4 wordt 

gebruikt voor het inhalen van lessen, het desgewenst herhalen van eerder gegeven lessen, het 

voorbereiden en uitvoeren van de eindactiviteit en voor het toetsen. Een les duurt, afhankelijk van het 

soort les en het deel, 30-45 minuten. Differentiatielessen duren ongeveer vijftien minuten. De overige 

leerlingen werken gedurende die tijd zelfstandig. Niet aangegeven is, hoeveel tijd de preteaching in 

beslag neemt. 

 

De basislessen kennen een vaste lesopbouw. Hierbij zijn vier fasen te onderscheiden: oriëntatie, 

instructie, verwerking en afsluiting. Over het algemeen staat per les één domein centraal. De 

differentiatielessen bestaan uit bouwsteenlessen en interactie in de kleine kring. Bij beiden worden 

drie niveaus onderscheiden. In de bouwsteenlessen zijn dat tweede taalleerders, taalzwakke 

leerlingen en taalvaardige leerlingen. Voor de tweede taalleerders zijn er lessen rond woordenschat 

en zinsbouw. Voor de taalzwakke leerlingen gaat het om lessen begrijpend luisteren en begrijpend 

lezen. Voor taalvaardige leerlingen bevat de methode verrijkingsstof voor mondelinge en schriftelijke 

taalbeschouwing. 

 

5. Hoe is de leerstof geordend? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

5.1 De frequentie waarmee domei-

nen aan bod komen is als volgt: 

5.1.1 in één leerjaar □  

 5.1.2 in meerdere leerjaren ■ begrijpend lezen start 

medio deel 3 

 5.1.3 in elk leerjaar ■ de aandacht voor de 

afzonderlijke domei-

nen verschilt per jaar 

5.2 Er is sprake van een vaste 

lesopbouw: 

5.2.1 per leerjaar ■  

 5.2.2 per les ■  

5.3 De leerinhouden worden op de 

volgende manier aangeboden: 

5.3.1 cursorisch  ◘ bij taalbeschouwing 

en tekstopbouw 

 5.3.2 concentrisch  ■  

 5.3.3 thematisch ■  

 5.3.4 anders, namelijk n.v.t.  

 

Taaltrapeze Deel 1 Deel 2 Deel 3 Deel 4-6 Toelichting 

Minimale onderwijstijd (in uren) 30- 40 30-40 30-40 45 Differentiatielessen duren ongeveer 

15 minuten. 

Maximale onderwijstijd (in uren)
 

9 8 8 of 9  9  

Aantal weken per jaar 36 32 34 36 Hierbij is in de weken 4 ook 

uitgegaan van negen lessen. 

Aantal blokken per jaar 24 32 32 32  

Aantal lessen per jaar 6 8 8 8  

Aantal lessen per week 98 112 121 168 De tijd die een methode in één 

leerjaar nodig heeft voor de 

basisstof. 

Lesduur (in minuten) 126 149 159 216 Dit is exclusief preteaching. 

De tijd die een methode in één 

leerjaar nodig heeft voor de basis-, 

verrijkings- en herhalingsstof samen. 
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6. Hoe vindt instructie plaats? 

 

In de methode wordt een verkort model van directe instructie gebruikt. In de lesopbouw komen telkens 

de stappen: oriëntatie, instructie, verwerking en afsluiting aan de orde. Dit wordt gecombineerd met 

het authentieke instructiemodel. De instructie is voornamelijk geformuleerd in termen van: ‘laat 

reageren’, ‘ bespreek’, ‘stel vragen’ en dergelijke. Daardoor heeft de instructie een hoog interactief 

gehalte. De instructie is doelgericht. Per les komen twee doelen aan de orde. Deze worden niet met 

de leerlingen gecommuniceerd.  

 

De instructie bij de basislessen is in principe voor iedereen gelijk en duurt ongeveer vijftien minuten. 

Wel worden aanvullende tips voor de instructie gegeven. Ondermeer voor zeer drukke leerlingen of 

autistische leerlingen. Dit om de leerlingen verder te helpen als de eigenlijke instructie niet voldoende 

aanslaat. Daarnaast bevat elk thema differentiatielessen op drie niveaus (tweede taalleerders, 

taalzwakke leerlingen taalvaardige leerlingen) waardoor instructie op verschillende niveaus wordt 

gegeven.  

 

Aanpassing van de instructie is ook mogelijk door gebruik te maken van preteaching. Voorafgaand 

aan elk thema, krijgt de leerkracht een overzicht van mogelijke voorbereidingsactiviteiten op het thema 

voor de minder taalvaardige en/of leeszwakke leerlingen. De methode geeft in de lesbeschrijvingen 

geen aanwijzingen om klassenassistenten, logopedisten of anderen buiten de leerkracht om, in te 

zetten voor de instructie. In de implementatiemap wordt hier wel op ingegaan. 

 

De instructie van vijftien minuten kan voor sommigen leerlingen te lang zijn. In principe is het wel 

mogelijk om de verwerking en de instructie door elkaar heen te laten lopen. De instructie kan zo in 

brokjes van vijf minuten worden opgesplitst. In de handleiding wordt dit echter niet expliciet vermeld. 

 

Ondersteuning van de instructie vindt op meerdere manieren plaats. Visuele ondersteuning wordt 

geboden door het gebruik van woordplaten en klassikale praatplaten maar ook door het hanteren van 

stappenplannen en schema’s. Met behulp van de luister-cd’s is auditieve ondersteuning mogelijk. Bij 

de woordenschatlessen wordt soms gebruik gemaakt van concrete voorwerpen. 

 

De basislessen zijn grotendeels leerkrachtgebonden. Ze bevatten soms ook zelfstandige 

verwerkingsopdrachten. Vanaf deel 6 zijn er meer zelfstandige verwerkingsopdrachten in de 

basislessen opgenomen. Leerkrachtonafhankelijke lessen (zelfstandig werken) zijn er voor een steeds 

wisselend deel van de groep als de leerkracht een leerkrachtgebonden differentiatieles geeft aan een 

klein(er) groepje leerlingen. De zelfstandige activiteiten die de leerlingen in deze lessen uitvoeren 

worden, voorin in elke themahandleiding, kort omschreven. 

 

6. Hoe vindt instructie plaats? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

6.1 De methode hanteert de 

volgende modellen voor instructie: 

6.1.1 directe instructie ◘ de stappen van het d.i.-

model komen voor een 

groot deel aan de orde: 

oriëntatie, instructie, 

verwerking, afsluiting 

 6.1.2 probleemgestuurde instructie □ soms coöperatief leren 

 6.1.3 ontdekkend leren □  

 6.1.4 model leren 

(voordoen/nadoen) 

◘ in een beperkt aantal 

situaties 

 6.1.5 anders, namelijk: combinatie 

directe instructie en authentieke 

instructie 

■ combinatie directe 

instructie en 

authentieke instructie 
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6. Hoe vindt instructie plaats? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

6.2 De methode geeft aanwijzingen 

voor het variëren van de instructie. 

 ■  

6.3 De methode biedt verschillende 

vormen van ondersteuning bij de 

instructie: 

6.3.1 visueel ■  

 6.3.2 auditief  ■  

 6.3.3 kinetisch □  

 6.6.4 tactiel ■  

6.4 De instructie is doelgericht.  ■  

6.5 De instructie is interactief.  ■  

6.6 De methode hanteert korte 

instructies: 

6.6.1 de klassikale instructie is 

maximaal vijf minuten 

□ de leerkracht kan er 

eventueel zelf voor 

kiezen de instructie in 

delen te geven 

 6.6.2 bij iedere oefening staat een 

korte instructieregel of pictogram 

■  

 6.6.3 iedere oefening begint met 

een voorbeeld 

□ soms wel 

 6.6.4 er wordt instructie gegeven op 

meerdere niveaus 

■ vooral tijdens de 

differentiatielessen 

 6.6.5 er wordt één onderwerp of 

regel per les behandeld 

□ in iedere les komen 

twee doelen aan de 

orde 

6.7 Er zijn leerkrachtgebonden en 

leerkrachtonafhankelijke lessen: 

6.7.1 de methode kent zowel 

leerkrachtgebonden en 

leerkrachtonafhankelijke lessen 

■  

 6.7.2 elke les bestaat uit zowel een 

leerkrachtgebonden als een 

leerkrachtonafhankelijk deel 

□  

6.7 De methode geeft aanwijzingen 

voor het geven van (aanvullende) 

instructie door anderen dan de 

leerkracht. 

 □  

 

7. Hoe vindt verwerking plaats? 

 

De verwerking van de leerstof gebeurt op diverse manieren. De basislessen worden klassikaal 

gegeven en verwerkt in de werkboeken Basislessen. De verwerkingsopdrachten in het werkboek 

worden wisselend in tweetallen en individueel gemaakt. Een uitzondering op de klassikale basislessen 

zijn de differentiatielessen. Deze lessen worden gegeven aan kleine(re) groepen. De verwerking 

tijdens de differentiatielessen bestaat uit het maken van kopieerbladen of het houden van gesprekjes 

in de interactieve kleine kring. Tijdens de differentiatielessen kunnen de andere leerlingen met het 

werkboek Zelfstandig werken aan de slag. In deel 2 en 3 hebben de leerlingen ook een werkboek 

Zelfstandig werken, maar in de delen 1, 2 en 3 zijn het met name activiteiten binnen de lessen die 

zelfstandig kunnen worden uitgevoerd, zoals het plakken van woordstickers. 

De educatieve spellen kunnen op die momenten ook worden ingezet voor (zelfstandige) verwerking 

van de leerstof. Woordenschat wordt geoefend door het spelen van memorie, domino en (alleen voor 

deel 4 en 5) Topper! Deze spellen worden overigens niet zelfstandig gedaan bij de delen 6 en 7. Om 
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grammatica op speelse wijze te oefenen is er Jungle brug bij deel 4 tot en met 7. Met dit spel leren de 

leerlingen de structuur van zinnen zonder deze expliciet te benoemen, zoals 'gezegde', 'onderwerp', 

enzovoort. De spellen kunnen zorgen voor een stukje differentiatie naar interesse als de leerkracht ze 

op die manier inzet. 

 

De verwerking van de basislessen kan (soms deels) variëren als het tempo of het niveau van de 

leerling dit vraagt. De leesteksten die aan bod komen tijdens de lessen begrijpend lezen (onderdeel 

van de basislessen) en die de leerlingen zelfstandig lezen, zijn ook op kopieerbladen te vinden op een 

lager AVI-niveau. Daarnaast zijn de teksten uit het boek (vanaf deel 4) op een cd te beluisteren. De 

uiteindelijke verwerking is wel op gelijk niveau, maar de Handleiding geeft suggesties voor kleine 

aanpassingen voor bepaalde leerlingen, zoals het geven van extra tijd voor dyslectische leerlingen of 

het lager stellen van doelen, zoals bij een samenwerkingsopdracht voor autistische leerlingen.  

Taalvaardige leerlingen krijgen buiten de kernwoorden ook extra woorden aangeboden die verwerkt 

worden op twee extra kopieerbladen per week.  

 

Voor de delen 4 en 5 zijn er informatieboeken. Deze boeken sluiten aan bij de thema's van de 

basislessen en bevatten ook alle extra woorden. De verhalen in de informatieboeken kunnen 

zelfstandig worden gelezen tijdens het zelfstandig werken. De opvolger van het informatieboek is het 

wereldboek. Deze is bedoeld voor de delen 6 en 7 en heeft als doel 'informatie verwerven'. De 

thematiek van het wereldboek is gebaseerd op domeinen van 'Oriëntatie op jezelf en de wereld': tijd, 

ruimte, natuur en techniek. 

Alle zelfstandige verwerkingsmogelijkheden kunnen worden ingezet voor het opvangen van tempo- 

dan wel niveauverschillen.  

 

De methode kent variatie in type opdrachten, van open en gesloten vragen tot gespreksvormen en 

creatieve werkvormen. In de werkboeken is het voor de kinderen duidelijk of er tijdens een opdracht 

samengewerkt mag worden, omdat er in dat geval in de kantlijn twee poppetjes hand-in-hand staan 

afgebeeld. De informatiedragers in de methode variëren, zoals: verhalen, tekeningen, foto's, 

leerteksten, schema's en cd's/software. Deel 3 heeft Muistrapeze voor de computer. Leerlingen 

kunnen zelfstandig en op eigen niveau kernwoorden uit de basislessen oefenen en herhalen. 

 

Vanaf deel 4 zijn er per jaargroep twee cd's: één cd bevat geluidsfragmenten, behorende bij de lessen 

en één cd bevat de leesteksten van de lessen begrijpend lezen.  

 

Enkele, meer uiterlijke kenmerken van Taaltrapeze maken ook duidelijk dat de methode is geschreven 

voor een specifieke doelgroep: 

 de methode hanteert een duidelijk lettertype;  

 bij iedere oefening staat een korte instructieregel of pictogram;  

 de oefeningen van één les staan op één pagina (de oefeningen van één les staan verspreid over 

twee naast elkaar liggende pagina's; als het werkboek open ligt, zijn alle te maken opdrachten dus 

zichtbaar.); 

 de opdrachten bevatten maximaal tien zinnen;  

 om regels en woorden in te slijpen worden meerdere herhalingsopdrachten aaneensluitend 

gegeven (al moet hier wel als kanttekening gezegd worden dat dit niet bij elke les zo is). 

 

7. Hoe vindt verwerking plaats? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

7.1 De groeperingsvorm waarin de 

verwerking plaatsvindt is: 

7.1.1 klassikaal ■  

 7.1.2 in tweetallen of in groepjes 

(samenwerkend) 

■  

 7.1.3 individueel ■  
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7. Hoe vindt verwerking plaats? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

7.2 Er is variatie in de verwerking van 

de leerstof: 

7.2.1 variatie in verwerkings-

opdrachten naar interesse 

◘  

 7.2.2 variatie in verwerkings-

opdrachten naar niveau 

■  

 7.2.3 variatie in verwerkings-

opdrachten naar tempo 

■  

 7.2.4 variatie in verwerkings-

opdrachten naar leerstijl 

□  

7.3 De methode kent variatie in type 

opdrachten: 

7.3.1 open opdrachten ■  

 7.3.2 gesloten opdrachten ■  

 7.3.3 invulopdrachten ■  

 7.3.4 rubriceeropdrachten ■  

 7.3.5 dramatische werkvormen  ■  

 7.3.6 gespreksvormen  ■  

 7.3.7 creatieve werkvormen ■  

7.4 De opdrachten zijn voor de 

leerlingen helder en overzichtelijk: 

7.4.1 de verschillende typen 

opdrachten zijn herkenbaar 

■ In de werkboeken is 

het voor de kinderen 

duidelijk of er tijdens 

een opdracht samen-

gewerkt mag worden 

of niet doordat er bij 

de opdracht twee 

poppetjes hand-in-

hand staan afgebeeld 

in de kantlijn. 

 7.4.2 de methode hanteert een 

duidelijk lettertype 

■  

 7.4.3 bij iedere oefening staat een 

korte instructieregel of pictogram 

■  

 7.4.4 iedere oefening begint met een 

voorbeeld 

□ Soms wel. 

 7.4.5 er worden in één les maximaal 

drie oefeningen gemaakt 

□  

 7.4.6 de oefeningen van één les 

staan op één pagina 

■ De oefeningen van 

één les staan 

verspreid over twee 

naast elkaar liggende 

pagina's. Als het 

werkboek open ligt, 

zijn alle te maken 

opdrachten dus 

zichtbaar. 

 7.4.7 de opdrachten bevatten 

maximaal tien zinnen 

■  
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7. Hoe vindt verwerking plaats? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

 7.4.8 om regels en woorden in te 

slijpen worden meerdere 

herhalingsopdrachten aaneensluitend 

gegeven 

◘ Er zit meestal 

herhaling in de 

opdrachten die bij 

elke les worden 

gemaakt. Dit is niet 

altijd het geval. 

7.5 De methode maakt gebruik van 

handelingswijzers ('stappenplannen'). 

 ■  

7.6 De methode hanteert de volgende 

informatiedragers in de lessen: 

7.5.1 verhalen ■  

 7.5.2 informatieve teksten ■  

 7.5.3 kaarten ■  

 7.5.4 tekeningen/ foto's ■ Meer tekeningen dan 

foto's. 

 7.5.5 schema's/ tabellen ■  

 7.5.6 multimedia  ■  

 7.5.7 concreet materiaal  ■  

 

8. Op Welke maakt de methode gebruik van ICT? 

 

Bij de methode zal voor deel 3 en mogelijk ook voor deel 1 en 2 software voor de leerlingen 

verschijnen. Met de cd-rom kunnen de leerlingen zelfstandig en op eigen niveau de kernwoorden uit 

de basislessen oefenen. Behalve herhaling- en oefenstof biedt Muistrapeze ook voorinstructie, 

remediërende opdrachten en is het een middel voor zelfstandig werken. Daarnaast komt er ook 

software voor het digitaal schoolbord. Op dit moment (november 2007) zijn deze ICT-materialen nog 

in ontwikkeling en ontbreken verdere gegevens hierover. 

 

De methode-website (www.taaltrapeze.nl) bevat informatie waarmee niet-gebruikers zich een beeld 

kunnen vormen over de uitgangspunten en doelen, leerstofinhoud, werkwijze en materialen van de 

methode. Ook kan er een proefles gedownload worden. Voor gebruikers bevat de website de 

antwoorden van de werkbladen en kopieerbladen voor de delen 4 tot en met 7 en erratalijsten voor de 

spelling. Op de website van de CED-groep (www.cedgroep.nl/Taaltrapeze) staan ook tips, 

aanwijzingen en een video over Taaltrapeze die bij invoering van de methode kunnen helpen. 

 

De methode bevat per deel een kopieersysteem op cd-rom. Alle werkbladen kunnen in één keer 

geprint worden of per thema. Voor elk thema zijn er onder andere kopieerbladen voor de basislessen, 

de differentiatielessen en in beperkte mate voor zelfstandig werken. Ook kunnen de platen van het 

prentenboek in zwart-wit geprint worden (deel 1-3). Daarnaast bevatten de cd-roms formulieren voor 

de observatie en de groepsregistratie (deel 1-3) en bladen met afbeeldingen van de pictogrammen en 

met verschillende stappenplannen. 
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8. Op welke wijze maakt de methode gebruik van ICT? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

8.1 In de methode wordt gebruik 

gemaakt van ICT. 

 ◘ voor deel 3 verschijnt 

software; voor de 

overige delen is dit 

nog onbekend 

8.2 De mogelijkheden voor ICT zijn: 8.2.1 geïntegreerd in de methode 

(als 'onmisbaar' onderdeel) 

□  

 8.2.2 als additioneel materiaal 

beschikbaar (als 'extra' onderdeel) 

■  

8.3 ICT mogelijkheden zijn er voor: 8.3.1 oefenen ■  

 8.3.2 verrijken □  

 8.3.3 toetsen ■  

 8.3.4 remediëren ■  

 8.3.5 plannen/organiseren van 

leerlingactiviteiten  

■  

 8.3.6 registratie van resultaten ■  

8.4 ICT maakt gebruik van de volgende 

informatietypen: 

8.4.1 geschreven tekst □  

 8.4.2 gesproken tekst ■ voorlezen van 

prentenboek 

 8.4.3 audiofragmenten ■ matchen van 

gesproken woord met 

afbeeldingen 

 8.4.4 stilstaand beeld ■  

 8.4.5 bewegend beeld □  

8.5 De groeperingsvorm waarin ICT 

wordt gebruikt is: 

8.5.1 individueel ■  

 8.5.2 in tweetallen of in groepjes 

(samenwerkend) 

◘ . 

 8.5.3 klassikaal ■ materiaal digitaal 

schoolbord 

8.6 De methode heeft een eigen 

website. 

 ■  

8.7 Op de methodewebsite is informatie 

te vinden: 

8.7.1 voor leerkrachten ■  

 8.7.2 voor leerlingen □  

 

9. Kan de methode gebruikt worden met meerdere instructiegroepen? 

 

De structuur van Taaltrapeze is gebaseerd op de praktische behoefte aan het kunnen lesgeven aan 

meerdere instructiegroepen tegelijk.  

Taaltrapeze gaat daarom in speciale differentiatielessen uit van drie instructiegroepen: de taalvaardige 

leerlingen, de tweede taal-leerlingen en de leeszwakke leerlingen. Het lesverloop van deze drie lessen 

en de vragen die de leerkracht kan stellen staan in de handleiding. De verwerkingsopdrachten zijn te 

vinden op kopieerbladen. Hoewel niet in tijd staat uitgewerkt wat de andere leerlingen op dat moment 

kunnen doen, wordt wel aangegeven met welke methodematerialen zij zelfstandig kunnen werken.  

Vanwege deze differentiatie en de daarmee gepaard gaande organisatie is het vanzelfsprekend niet 

mogelijk om uit twee delen les te geven. 
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De basislessen zijn grotendeels leerkrachtgebonden. Ze bevatten soms ook zelfstandige 

verwerkingsopdrachten. Vanaf deel 6 zijn er meer zelfstandige verwerkingsopdrachten in de 

basislessen opgenomen. Leerkrachtonafhankelijke lessen (zelfstandig werken) zijn er voor een steeds 

wisselend deel van de groep als de leerkracht een leerkrachtgebonden differentiatieles geeft aan een 

klein(er) groepje leerlingen. De zelfstandige activiteiten die de leerlingen in deze lessen uitvoeren 

worden, voorin in elke themahandleiding, kort omschreven. 

 

9. Kan de methode gebruikt worden met meerdere instructiegroepen? 

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score  Toelichting 

9.1 De methode kan gebruikt worden 

in een klassensituatie met meerdere 

instructiegroepen: 

9.1.1 de handleiding geeft 

aanwijzingen voor het gebruik van de 

methode bij meerdere 

instructiegroepen 

■  

 9.1.2 de methode kent zowel 

leerkrachtgebonden als 

leerkrachtonafhankelijke lessen 

■  

 9.1.3 elke les bestaat uit zowel een 

leerkrachtgebonden als een 

leerkrachtonafhankelijk deel 

□  

 

10. Op welke wijze vindt evaluatie plaats? 

 

Observatie 

In Taaltrapeze zijn observatieformulieren opgenomen voor alle delen. In de delen 1, 2 en 3 zijn deze 

te vinden op de cd-rom Kopieersysteem. Voor deze drie delen is één observatieformulier opgesteld 

dat duidelijk aangeeft welke aandachtspunten voor welk deel van toepassing zijn en/of in welke mate 

de leerlingen deze aandachtspunten dienen te beheersen. De observatie richt zich hier op 

verschillende taalvaardigheden, zoals lezen, schrijven, het begrijpen van gesproken tekst, 

woordenschat, enzovoort. De methode adviseert de leerkracht het formulier gedurende de 4 weken 

van een thema regelmatig in te vullen. Vanaf deel 4 is de observatie bedoeld voor het taalonderdeel 

dat niet via de schriftelijke toets kan worden geëvalueerd: de mondelinge taal. 

 

De handleiding geeft voor de observatie concrete aandachtspunten die zich richten op de twee 

aspecten van mondelinge taal die in Taaltrapeze aan de orde komen: mondelinge taal om te leren en 

mondelinge taal om te communiceren. De methode geeft de suggestie bij elk thema vijf à zes 

leerlingen te observeren. Zo kan voor elke leerling gedurende het schooljaar drie keer het 

observatieformulier worden ingevuld.  

Taaltrapeze geeft aan dat de leerkracht kan kiezen uit het geven van een classificering: onvoldoende, 

matig of voldoende. Een normering wordt hierbij niet gegeven. 

De observatiegegevens kunnen zowel op individueel als op groepsniveau worden geregistreerd.  

 

Schriftelijke toetsen 

In de delen 1, 2 en 3 krijgen de leerlingen in het midden en aan het eind van het schooljaar een 

receptieve woordenschattoets. In deel 3 wordt aan het einde van het schooljaar ook de eerste toets 

voor begrijpend lezen afgenomen. 

Vanaf deel 4 is er een toets na afloop van een thema (7). Deze toetsen behandelen elke keer een 

bepaald onderwerp: taalbeschouwing, woordenschat of begrijpend lezen. In de handleiding staan de 

onderwerpen per toets nog wat specifieker uitgewerkt. 

Taaltrapeze biedt een registratieformulier voor het bijhouden van de toetsresultaten op groepsniveau 

en een normering voor het beoordelen van de toetsen. 
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De methode geeft weinig handreikingen voor diagnose en/of analyse van de toetsresultaten. De 

handleiding Toetsen adviseert in algemene zin om voor uitvallende leerlingen de aanpak te 

veranderen en geeft hiervoor bijvoorbeeld de suggestie de leerling in een andere differentiatiegroep te 

plaatsen. Door te kiezen voor het plaatsen in een andere differentiatiegroep is er een direct gevolg 

voor de doelen, de instructie en de verwerking met betrekking tot de betrokken leerling. 

Verder wordt doorverwezen naar 'externe' hulpverlening door IB'er, RT'er of een logopedist(e). 

Bij de beoordeling van de woordenschattoetsen in de delen 1, 2 en 3 gaat de methode wel dieper in 

op mogelijke oorzaken en de te nemen stappen. Ook voor leerlingen die 'redelijk' scoren. Taaltrapeze 

geeft geen nadere aanwijzingen over mogelijke vormen van remediëring bij gebleken problemen. 

 

10. Op welke wijze vindt evaluatie plaats?  

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

10.1 Evaluatie vindt plaats door 

middel van: 

10.1.1 observatie ■  

 10.1.2 toetsing ■  

 10.1.3 portfolio □  

10.2 De handleiding geeft 

concrete aandachtspunten voor 

observatie. 

 ■  

10.3 Er wordt met de volgende 

frequentie geobserveerd: 

10.3.1 bij elke les □  

 10.3.2 na elk hoofdstuk of blok  □  

 10.3.3 twee of drie keer per jaar  ■  

 10.3.4 anders, namelijk □  

10.4 De methode geeft concrete 

aanwijzingen voor het 

samenstellen van een portfolio. 

 □  

10.5 De wijze waarop de methode 

toetst of de geformuleerde doelen 

bereikt zijn, is: 

10.5.1 mondeling □  

 10.5.2 schriftelijk ■  

 10.5.3 digitaal □  

 10.5.4 anders, namelijk □  

10.6 Er wordt met de volgende 

frequentie getoetst: 

10.6.1 na elk hoofdstuk of blok ■  

 10.6.2 twee of drie keer per jaar ■  

 10.6.3 anders, namelijk □  

10.7 De toetsen sluiten aan bij de 

behandelde leerstof: 

10.7.1 alle leerstof wordt getoetst ■  

 10.7.2 er wordt ook niet 

behandelde leerstof getoetst 

□  

10.8 De methode geeft 

handreikingen voor het registreren 

van evaluatiegegevens: 

10.8.1 registratie van 

observatiegegevens 

■  

 10.8.2 registratie van 

toetsgegevens 

■  

10.9 De methode geeft normen 

voor het beoordelen van 

evaluatiegegevens: 

10.9.1 normen voor het 

beoordelen van 

observatiegegevens 

□  
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10. Op welke wijze vindt evaluatie plaats?  

Vragen + indicatoren SLO Specificaties SLO Score Toelichting 

 10.9.2 normen voor het 

beoordelen van toetsgegevens 

■  

10.10 De methode biedt 

mogelijkheden voor remediëring 

naar aanleiding van de observatie 

en/of toetsresultaten: 

10.10.1 de methode biedt 

informatie voor (eenvoudige) 

analyse en/of diagnose van 

tegenvallende toetsresultaten 

◘ Alleen bij de beoordeling van 

de woordenschattoetsen in de 

delen 1, 2 en 3 gaat de 

handleiding dieper in op 

mogelijke oorzaken en de te 

nemen stappen. Ook voor 

leerlingen die 'redelijk' scoren. 

 10.10.2 de methode biedt 

aanwijzingen voor het remediëren 

van gebleken problemen 

◘ De handleiding Toetsen 

adviseert leerkrachten om 

voor uitvallende leerlingen de 

aanpak te veranderen en 

geeft hiervoor bijvoorbeeld de 

suggestie de leerling in een 

andere differentiatiegroep te 

plaatsen. Ook wordt 

doorverwezen naar 'externe' 

hulpverlening door IB'er, RT'er 

of een logopedist(e). 

Taaltrapeze geeft geen 

nadere aanwijzingen over 

mogelijke vormen van 

remediëring bij gebleken 

problemen. 

10.11 De toetsresultaten zijn 

aanleiding om te differentiëren: 

10.11.1 in aanbod/inhoud ■  

 10.11.2 in doelen ■  

 10.11.3 in instructie ■  

 10.11.4 in verwerking ■  

 10.11.5 in ondersteuning 

(motorisch, visueel, auditief) 

■  

 

11. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 

 

De structuur van Taaltrapeze maakt duidelijk dat de auteurs de diversiteit in de groep als uitgangspunt 

hebben genomen. In elk thema is een differentiatieweek (week 4) opgenomen. De differentiatielessen 

bestaan uit bouwsteenlessen en interactie in de kleine kring. Deze lessen worden gegeven aan drie 

verschillende differentiatiegroepen: de taalvaardige leerlingen, de tweede taal-leerlingen en de 

leerlingen met een zwak leesbegrip. Deze aparte lesjes staan uitgewerkt in de handleiding en 

onderscheiden zich van elkaar wat betreft de doelen, de instructie en de verwerking.  

De leerkracht kan er overigens ook voor kiezen de differentiatielessen in de eerste drie weken van 

een thema te geven en de vierde week te gebruiken voor het herhalen, uitbreiden of eventueel inhalen 

van deze differentiatielessen.  

 

Door middel van de differentiatielessen wordt dus tegemoet gekomen aan verschillen tussen 

leerlingen. Maar ook in de basislessen is er aandacht voor verschillen in niveau en tempo. 

Voorafgaand aan elk thema, krijgt de leerkracht een overzicht van mogelijke voorbereidingsactiviteiten 

op het thema (preteaching) voor de minder taalvaardige en/of leeszwakke leerlingen. Voor de zwakke 
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lezers zijn er luister-cd's met daarop de leesteksten en kopieerbladen met daarop de tekst op een 

lager AVI-niveau. De uiteindelijke verwerking is wel op gelijk niveau.  

De handleiding geeft voor de delen 6 en 7 aan dat de basislessen in het werkboek gelijk staan aan 

een minimumprogramma voor alle leerlingen. Voor de leerlingen die hier nog moeite mee hebben, 

wordt de leerkracht ondersteund met suggesties die staan onder 'Verwerking en begeleide 

verwerking'. De taalvaardige leerlingen krijgen buiten de kernwoorden ook extra woorden aangeboden 

die verwerkt worden op twee extra kopieerbladen per week. Bovendien staan in het Basislessen 

Werkboek extra opdrachten voor de leerlingen die meer aankunnen. 

 

Tijdens de differentiatielessen kunnen de andere leerlingen met het werkboek Zelfstandig werken 

(vanaf deel 2) aan de slag. Voor de delen 4 en 5 zijn er daarnaast informatieboeken, vooral bedoeld 

voor de taalvaardige leerlingen. Deze boeken sluiten aan bij de thema's van de basislessen en 

bevatten ook alle extra woorden. De verhalen in de informatieboeken kunnen zelfstandig worden 

gelezen tijdens het zelfstandig werken. De opvolger van het informatieboek is het wereldboek. Dit is 

bedoeld voor de delen 6 en 7 en heeft als doel 'informatie verwerven'. De thematiek van het 

wereldboek is gebaseerd op domeinen van 'Oriëntatie op jezelf en de wereld': tijd, ruimte, natuur en 

techniek. 

 

De educatieve spellen zorgen ook voor (zelfstandige) verwerking van de leerstof. Woordenschat wordt 

geoefend door het spelen van memorie, domino en (alleen voor deel 4 en 5) Topper! Deze spellen 

worden zelfstandig gedaan, behalve bij de delen 6 en 7. Om grammatica op speelse wijze te oefenen 

is er Jungle brug bij deel 4 tot en met 7. Met dit spel leren de leerlingen de structuur van zinnen 

zonder deze expliciet te benoemen, zoals 'gezegde', 'onderwerp', enzovoort. De spellen kunnen 

zorgen voor een stukje differentiatie naar interesse als de leerkracht ze op die manier inzet. 

 

De zelfstandige verwerkingsmogelijkheden kunnen worden ingezet voor het opvangen van tempo- 

dan wel niveauverschillen. 

 

De methode schenkt verder nog aandacht aan aanvullende ondersteuning voor autistische en 

dyslectische leerlingen. Denk daarbij aan het geven van extra tijd voor de verwerking of het 

aanpassen van de doelen bij samenwerkingsopdrachten. Bij sommige lessen wordt de leerkracht 

geadviseerd om leerlingen die motorische problemen hebben de antwoorden te laten vertellen en hen 

daarna te helpen bij het opschrijven ervan. Taaltrapeze biedt geen specifieke aanwijzingen voor het 

inzetten van individuele trajecten.  

 

De methode geeft weinig handreikingen voor diagnose en/of analyse van de toetsresultaten. De 

handleiding Toetsen adviseert in algemene zin om voor uitvallende leerlingen de aanpak te 

veranderen en geeft hiervoor bijvoorbeeld de suggestie de leerling in een andere differentiatiegroep te 

plaatsen. Door te kiezen voor het plaatsen in een andere differentiatiegroep is er een direct gevolg 

voor de doelen, de instructie en de verwerking met betrekking tot de betrokken leerling. 

Verder wordt doorverwezen naar 'externe' hulpverlening door IB'er, RT'er of een logopedist(e). 

Bij de beoordeling van de woordenschattoetsen in de delen 1, 2 en 3 gaat de methode wél dieper in 

op mogelijke oorzaken en de te nemen stappen. Ook voor leerlingen die 'redelijk' scoren. Taaltrapeze 

geeft geen nadere aanwijzingen over mogelijke vormen van remediëring bij gebleken problemen. 
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11. Hoe wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen? 

Vragen + indicatoren Specificaties Score Toelichting 

11.1 De methode biedt hulp aan 

zwakkere leerlingen om goed 

met het leerstofaanbod om te 

kunnen gaan door: 

11.1.1 preteaching ■  

 11.1.2 extra instructie tijdens de 

les 

■ In de differentiatieweek, maar ook (in 

deel 6 en 7) tijdens de basislessen. 

 11.1.3 gebruik van 

ondersteunend materiaal 

■ Luister-cd's en  kopieerbladen met 

daarop leesteksten op een lager AVI-

niveau. 

 11.1.4 herhalingsopdrachten ■  

 11.1.5 remediëring  ■  

 11.1.6 het aanbieden van een 

minimumprogramma 

◘ De handleiding geeft voor de delen 6 

en 7 aan dat de basislessen in het 

werkboek gelijk staan aan een 

minimumprogramma voor alle 

leerlingen. Voor de leerlingen die hier 

nog moeite mee hebben, wordt de 

leerkracht ondersteund met sugges-

ties die staan onder 'Verwerking en 

begeleide verwerking'. Bovendien 

staan in het Basislessen Werkboek 

extra opdrachten voor de leerlingen 

die meer aan kunnen. 

 11.1.7 het aanbieden van een 

eigen programma (toegespitst op 

één leerling) 

□ Taaltrapeze biedt geen specifieke 

aanwijzingen voor het inzetten van 

individuele trajecten. De methode 

gaat uit van drie differentiatiegroepen 

in de klas: de vaardige, minder-

vaardige en NT2-leerlingen. 

 11.1.8 het aanbieden van 

leesteksten op verschillende 

niveaus 

■ Voor de lessen begrijpend lezen 

biedt de methode teksten op 

verschillend niveau. De basistekst 

staat in het werkboek, de tekst op 

een lager AVI-niveau staat op een 

kopieerblad. 

11.2 Er is variatie in de 

leerstofinhoud 

 □ De methode vermeldt in les twee 

extra woorden, maar er wordt 

nergens gemeld wanneer je deze 

aanbiedt. Wel wordt gezegd dat de 

extra woorden zijn opgenomen in de 

informatieboeken. 

11.3 Er is variatie in de instructie.   ■ De methode geeft aanwijzingen voor 

het variëren van de instructie. Zo 

biedt het begin van elk thema sug-

gesties voor preteaching en worden 

er in deel 6/7 aanvullende, gerichte 

suggesties gegeven voor instructie 

aan leerlingen die moeite hebben 

met het minimum-programma. 
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11. Hoe wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de leerlingen? 

Vragen + indicatoren Specificaties Score Toelichting 

11.4 Er is variatie in de 

verwerking van de leerstof: 

11.4.1 variatie in 

verwerkingsopdrachten naar 

interesse 

◘  

 11.4.2 variatie in verwerkings-

opdrachten naar niveau 

■  

 11.4.3 variatie in verwerkings-

opdrachten naar tempo 

■  

 11.4.4 variatie in verwerkings-

opdrachten naar leerstijl 

□  

11.5 Er is variatie in de 

ondersteuning voor kinderen met 

een fysieke beperking: 

11.5.1 motorisch ■ Bij sommige lessen wordt de 

leerkracht geadviseerd om leerlingen 

die motorische problemen hebben de 

antwoorden te laten vertellen en hen 

daarna te helpen bij het opschrijven 

ervan. 

 11.5.2 visueel  ■ Leerlingen die moeite hebben met 

lezen kunnen de leesteksten ook 

beluisteren via de luister-cd.  

 11.5.3 auditief □  

11.6 De toetsresultaten zijn 

aanleiding om te differentiëren: 

11.6.1 in aanbod/inhoud ■  

 11.6.2 in doelen ■  

 11.6.3 in instructie ■  

 11.6.4 in verwerking ■  

 11. 6.5 in ondersteuning 

(motorisch, visueel, auditief) 

■  

 

12.  Hoe ziet de methode eruit? 

 

Elke jaargroep heeft zijn eigen kleur. Deze kleur is consequent doorgevoerd bij alle materialen, zowel 

aan de buitenzijde als aan de binnenzijde.  

 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 

leerkracht    

handleidingen  31,5 cm x 28 cm 

(ringband) 

ringband met thematische 

katernen, met harde, 

geplastificeerde kaft;  

buitenzijde per groep vaste 

kleur (geldt voor alle 

onderdelen); binnenzijde 

zwart/wit met steunkleur  

handleidingen toetsen 29,5 cm x 21 cm  slappe kaft; geniet buitenzijde in kleur groep; 

tekst en tekeningen in 

zwart/wit 

prentenboek 29,5 cm x 29,5 cm harde kaft, gebonden full color 

praatplaten 60 cm x 43 cm harde kartonnen platen  full color 

semantiseringsmap 62 cm x 45 cm map; harde kaft full color platen 

platenmap 62 cm x 45 cm map; harde kaft full color platen 

woordkaarten 30,5 cm x 22 cm slappe kaarten  full color  
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Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 

leerkracht    

luister cd 14 cm x 12, 5 cm cd met handleiding in 

opbergdoos 

tijdsaanduiding aanwezig 

memory spellen 49 cm x 20 cm en  opbergdoos met harde 

kartonnen kaartjes 

full color afbeeldingen 

domino spellen 53 cm x 22 cm opbergdoos met harde 

kartonnen kaartjes 

full color afbeeldingen 

Junglebrug 28 cm x 28 cm spel in opbergdoos met harde 

kartonnen kaarten 

full color afbeeldingen 

Topper! 43 cm x 11 cm spel in opbergdoos met 

slappe kaarten 

full color met dobbelsteen en 

figuurtjes 

software woorden-

schatverwerving 

Muistrapeze (onder 

voorbehoud) 

 cd-rom  

cd-rom 

kopieersysteem 

14 cm x 12,5 cm cd-rom in opbergdoos met 

kopieerbladen 

Windows/Mac 

Acrobatreader vereist 

Pop Pip klein 18 cm  

groot 46 cm  

stoffen poppen kleurige uitvoering 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 

leerling    

leerlingenboek 23,5 cm x 23,5 cm harde, geplastificeerde kaft; 

gebonden 

binnen- en buitenzijde in 

kleur; illustraties in kleur  

informatieboek 24,5 cm x 17,5 cm harde, geplastificeerde kaft; 

gebonden 

buiten en binnenzijde in kleur; 

tekeningen en foto's in kleur 

werkboek basislessen 29,5 cm x 21 cm slappe kaft; geniet buitenzijde in kleur groep;  

binnenzijde in zwart/wit met 

steunkleur 

werkboek zelfstandig 

werken 

29,5 cm x 21 cm slappe kaft; geniet buitenzijde in kleur groep, 

binnenzijde in zwart/wit met 

steunkleur 

toetsboek 29,5 cm x 21 cm slappe kaft; geniet buitenzijde kleur groep; 

binnenzijde zwart/wit 

woordenschatalbum 30 cm x 21, 5 ringband; slappe kaft buitenzijde full color; 

binnenzijde zwart-wit 

woordenboek 21, 5 cm x 16 cm harde kaft; gebonden buitenzijde full color; 

binnenzijde zwart-wit 

woordstickers 30,5 cm x 21 cm losse vellen full color 

plastic 

woordenbakje 

9,5 cm x 9,5 cm doorzichtig kunststof ten behoeve van 

woordstickers 

wereldboek 28 cm x 23 cm  slappe kaft; geniet full color 

 

13. Welke informatie staat er in de handleiding? 

 

De algemene handleidingen voor de diverse leerjaren bestaan uit katernen en starten met een 

'Wegwijzer' katern, waarin informatie staat over hoe de methode is opgebouwd, hoe de lessen zijn 

opgezet, welke materialen bij de methode horen en wat hun inhoud is. Daarnaast is in deze wegwijzer 

ook informatie te vinden over specifieke leerkrachtvaardigheden als klassenmanagement, coöperatief 
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leren, doelgroepen, interactieve lessen en vaardigheden per lestype. Ook zijn hier een aantal bijlagen 

te vinden, zoals een overzicht van de leerdoelen en subdoelen en de uitwerking van de leerdoelen.  

Daarna volgen de handleidingkaternen per thema. Deze bestaan uit een algemeen gedeelte en een 

lesgedeelte. In het algemene gedeelte staan een inleiding op het thema, een materiaalschema, een 

voorbereidingsschema en een woordenoverzicht. Het lesgedeelte bevat per week aanwijzingen voor 

de voorinstructie, de differentiatie en de basislessen.  

 

De handleidingen voor de toetsen bestaan uit een algemeen gedeelte, een deel met aanwijzingen 

voor de afname van de toetsen, de antwoorden en een registratieformulier.  

In het algemene gedeelte staat een inleiding en is informatie te vinden over de te toetsen leerlingen, 

de benodigde tijd, het tijdstip en de sfeer tijdens de toets en het nakijken en de interpretatie van de 

resultaten. Daarnaast is in het algemene gedeelte ook een oefentoets opgenomen.  

Op het registratieformulier kunnen per kind de resultaten van de toets(en) worden ingevuld.  

 

14. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 

 

De methode schenkt aandacht aan de multiculturele samenleving, de verschillende religieuze feesten 

(Suikerfeest en Kerst) en gewoonten. Zo wordt er een recept voor Etli bohça böregi gegeven. Naast 

blanke Nederlandse kinderen zijn er ook gekleurde Nederlandse kinderen (uit bijvoorbeeld Marokko) 

te zien op illustraties. Er zijn ook specifieke thema's, bijvoorbeeld thema 7 in deel 5 'Andere talen'. 

 

15. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 

 

De methode besteedt aandacht aan seksegerichte thema's. Rollen en taken van mannen en vrouwen 

komen aan de orde en onderwerpen worden vanuit zowel mannelijk als vrouwelijk perspectief 

behandeld. Taaltrapeze laat veelal jongens 'jongensdingen' doen en meisjes 'meisjesdingen'. Er wordt 

gegiecheld door een meisje en voetbalfans zijn jongens/mannen. Toch worden de rollen ook wel eens 

omgedraaid. Zo wordt in het Informatieboek 3A geschreven dat piloten mannen én vrouwen kunnen 

zijn, wordt er kattenkwaad uitgehaald door meisjes en wordt er tijdens een modeles kleding ontworpen 

door een jongen. 

 


