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1. Registratiedeel 
 

Titel Taalverhaal 
Volledige titel Taalverhaal 
Auteurs Berg, H. van den (hoofdauteur). Per deelleergang en leerjaar zijn er andere 

mede-auteurs. 
ThiemeMeulenhoff BAO 
Postbus 19240 
3501 DE UTRECHT 
Tel: 030 - 2392239 
Fax: 050 - 2392270 
E-mail: info.bao@thiememeulenhoff.nl 

Uitgever 

Website: www.thiememeulenhoff.nl 
Jaar van uitgave 2002-2006 
Omschrijving Taalverhaal is een taalmethode voor een doorgaande lijn van groep 1 tot en met 

8 van de basisschool en bestaat uit de deelleergangen taal en spelling. Hoewel 
de leergangen op elkaar zijn afgestemd, kunnen ze ook onafhankelijk van elkaar 
worden gebruikt. Taalverhaal taal besteedt aandacht aan de domeinen 
woordenschat, spreken en luisteren, stellen en taalbeschouwing. Hoewel 
Taalverhaal geen geïntegreerde taal/begrijpend leesmethode is, komt lezen in de 
methode voor ten behoeve van het woordenschatonderwijs. De deelleergang 
Taal is thematisch-concentrisch van opzet: de thema's komen elk jaar terug en 
zijn per leerjaar in een andere verhaallijn verweven. De deelleergang spelling is 
cursorisch en biedt vanaf groep 3 naast werkschriften voor de leerlingen ook 
'Spelen met spellen'. Leerlingen kunnen spelenderwijs de spelling oefenen van 
zowel onveranderlijke woorden als werkwoorden. 

Samenstelling Taalverhaal taal bestaat voor groep 4 tot en met 8 uit: een handleiding, een 
groepsmap met cd, een leerlingenboek, een werkschrift (niet voor groep 7-8; 
verbruiksmateriaal) en een computerprogramma. Voor groep 1-2 bevat de 
methode: twee groepsmappen met cd, vertelplaten, een handpop (ook voor 
groep 3) en een computerprogramma. Voor groep 3 is er een groepsmap met 
vertelplaten en cd en een computerprogramma. Voor taalzwakkere leerlingen 
heeft Taalverhaal taal maatschriften met bijbehorende handleidingen ontwikkeld 
die de reguliere werkschriften vervangen. 
Taalverhaal spelling bestaat voor groep 4 tot en met 8 uit: een handleiding, een 
groepsmap, een werkschrift (verbruiksmateriaal) en een computerprogramma. 
Voor groep 3 is er een werkschrift (verbruiksmateriaal), een groepsmap (voor taal 
én spelling), een audio-cd met spellingliedjes en een cd-rom. Bij de methode is 
een website ontwikkeld: www.Taalverhaal.nl.  

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

De auteurs geven aan "In Taalverhaal wordt structureel gewerkt aan de 
kerndoelen: zowel de leergebiedoverstijgende als de leergebiedspecifieke 
kerndoelen". De kerndoelen zijn per leerlijn geconcretiseerd in jaardoelen en 
deze zijn vervolgens geoperationaliseerd in blokdoelen (de doelen die in elk blok 
gehaald moeten worden). 
De auteurs formuleren vijf uitgangspunten voor de gehele methode: 
"Differentiatie voor alle leerlingen; Vaste heldere opbouw en doorgaande lijn; 
Functioneel en communicatief; Inzet van leerstrategieën; Veel aandacht voor 
woordenschat". Voor Taalverhaal Taal wordt aangegeven dat het "een 
taalmethode waarin functionaliteit voorop staat" is. Specifieke uitgangspunten 
zijn: "Functionele taaltaken; Interactief onderwijs; Strategisch leren; Veel 
aandacht voor woordenschat; Transfer" (toepassen van geleerde vaardigheden 
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Titel Taalverhaal 
buiten methoden). De auteurs formuleren bij Taalverhaal Spelling: "Taalverhaal 
Spelling is een methode waarin de functionaliteit van het spellen hoog in het 
vaandel staat. Van belang is dat de transfer gemaakt wordt van spelling in de 
spellingles naar spelling bij de andere vakken op school en schrijven buiten de 
school. Leerlingen ontwikkelen een 'spellinggeweten'''. 

ICT Voor alle groepen heeft Taalverhaal digitaal materiaal, bestaande uit een 
computerprogramma. De software bevat herhalings- en verdiepingsstof die nauw 
aansluit bij de lessen en ook als preteaching en remediëring gebruikt kan worden. 
Een groot deel van het digitale materiaal kan uitgeprint worden en als kopieerblad 
gebruikt worden. Dan wordt wel de meerwaarde ervan gemist: het 
driedimensionale karakter van de oefeningen, het registratiesysteem en de 
feedback die op de software gegeven wordt.  
De methode heeft een eigen informatieve website www.Taalverhaal.nl welke 
bestemd is voor leerkrachten, leerlingen en ouders. De website bevat onder 
andere tips, actualiteiten en extra opdrachten. 

Kostenplaatje Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van 8 groepen met 
25 leerlingen per groep. ‘Kosten eerste aanschaf’ betreft het gebruiks- en 
verbruiksmateriaal bij de aanschaf van de volledige methode in het eerste jaar. 
‘Jaarlijkse kosten’ betreft de kosten van de verbruiksmaterialen in de volgende 
jaren. Niet doorberekend zijn eventuele kopieerkosten. ‘Additioneel materiaal’ 
betreft de kosten van extra materialen. Voor de maatschriften zijn 10 exemplaren 
per groep gerekend. De prijzen van de computerprogramma's zijn afhankelijk van 
de schoolgrootte; bij het kostenplaatje is uitgegaan van een schoolgrootte van 
200 leerlingen. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij het kostenplaatje niet 
meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is juli 2006. 
Voor een overzicht van de kosten van de methode zie www.leermiddelenplein.nl 
of kijk op de website van de uitgever www.thiememeulenhoff.nl.  
Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 
Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 
Taalverhaal 
Spelling  

€ 4.331,30  € 551,00  -  

 

Taalverhaal Taal  € 8.101,80  € 461,50  - 
Overige 
informatie 

Taalverhaal is gerecenseerd in JSW jaargang 89, maart 2005, en JSW jaargang 
89, nummer 1. 

 
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. 
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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 Taalverhaal aan alle door de overheid 
geformuleerde kerndoelen Nederlands, namelijk de kerndoelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. 
 
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 Taaltijd aan de orde komen en welke 
niet. 
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Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
 
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. ■ 
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. 

■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

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. ■ 
8.1.1 Schrijven van verschillende 
soorten teksten. 

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

8.1.2 Gebruik maken van 
schrijfstrategieën. 

■ 

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 schrij-
ven 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. ■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

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 

■ 

11.3 Toepassen van regels 
rond spelling van andere 
woorden dan werkwoorden 

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 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 ■ 

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. 

11.4 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? 
Taalverhaal taal bevat leerlijnen voor mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, stellen en 
taalbeschouwing. In groep 1-3 wordt aandacht besteed aan mondelinge taalvaardigheid, beginnende 
geletterdheid, woordenschat en taalbeschouwing. Samenwerkend leren is verwerkt in de leerlijnen 
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spreken en luisteren. Er is geen leerlijn voor lezen in de methode; de aanwezige leesteksten worden 
gebruikt om de woorden van de woordenschatlijn aan te bieden. Wel wordt aangegeven welke doelen 
van het domein lezen aan de orde komen. 
 
Taalverhaal spelling biedt leerstof voor het domein spellen, zowel voor de onveranderlijke woorden als 
voor de werkwoordspelling. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
Er is in de methode een analyse van het spreekproces in spreekvaardigheden: spreektaken 
uitoefenen, spreekcode gebruiken, gespreksregels hanteren. De spreekvaardigheden zijn vooral 
gericht op het houden van een monoloog: leerlingen vanaf groep 5 houden regelmatig een monoloog 
voor de hele groep. 
 
Bij de luistervaardigheden is dit in een beperktere mate het geval. Hierbij ontbreekt het herkennen van 
de spreekstijl. Het vaststellen van het thema is alleen zijdelings aangetroffen in vragen die het 
verhaalbegrip controleren. Het is echter niet als opdracht aan de leerlingen aangetroffen. Wel 
aangetroffen zijn het vaststellen van hoofd- en bijzaken, de juiste volgorde aangeven en samenvatten. 
Het beoordelen van de juistheid komt wel voor in de methode. 
 
Er worden spreek- en luisterstrategieën aangeleerd: begrijpend, selecterend en kritisch luisteren; 
voordrachtsstrategieën, tweegesprekstrategieën en gespreksstrategieën. Voorbeelden van 
spreekstrategieën zijn: het werken met een stappenplan, elkaar interviewen, argumenten hanteren en 
om feedback vragen. De gespreksregels hebben soms het karakter van samenwerkingsstrategieën. 
 
Zowel bij spreken als bij luisteren is er aandacht voor een-, twee- en meerrichtingssituaties. De 
luistersituaties hebben overwegend betrekking op eenrichtingssituaties: meerrichtingssituaties 
(groepjes, klas) en tweerichtingssituaties zijn alleen impliciet aanwezig en blijven beperkt tot 
bijvoorbeeld een telefoongesprek of tot een aansporing als “luister goed naar elkaar”. 
 
De communicatieve situatie van het spreken en luisteren komt in de methode aan de orde in de vorm 
van het inschakelen van voorkennis, het publiekgericht spreken en het stellen van luisterdoelen. Er is 
geen aandacht voor de non-verbale aspecten van spreken en luisteren. 
 
Bij het schrijven is een analyse van het stelproces in stelvaardigheden: verzamelen van informatie, 
selecteren van informatie, structureren van de tekst, verwoorden van de inhoud, toepassen van 
taalregels, stileren, opmaken van de tekst en reflecteren. De methode besteedt aandacht aan de 
communicatieve situaties van een tekst: activeren van voorkennis en publiekgericht en doelgericht 
schrijven. De volgende mogelijkheden voor doelgericht schrijven zijn aangetroffen: verzoeken, 
informeren, uitleggen, uiten van gevoelens, belangstelling wekken, amuseren, overtuigen en tot 
handelen aanzetten. De schrijfstrategieën zijn vooral gericht op het denkend schrijven. Aandacht voor 
het vertellend schrijven is niet teruggevonden. De methode besteedt aandacht aan zakelijke en, vooral 
in de lagere groepen, fictionele teksten. 
 
In Taalverhaal spelling wordt per week één spellingprobleem behandeld. Taalverhaal spelling 
onderscheidt bij de spellingregels vier hoofdcategorieën: luister, onthoud, ook zo (analogie) en regel. 
 
Per spellingcategorie wordt een kenmerkende eigenschap omschreven. Bij de spelling van de 
onveranderlijke woorden worden verschillende spellingstrategieën aangeleerd: elementaire 
spellinghandeling, klankclusterstrategie, woordbeeldstrategie, regelstrategie en hulpstrategie. 
Voorbeelden van de hulpstrategie zijn het werken met de 'pestletter', de 'magneetletter' en de 
'letterrover'. Bij het bepalen van de leerstof is gebruik gemaakt van woordfrequentielijsten. Vanaf 
groep 6 wordt de helft van de tijd besteed aan werkwoordspelling. Uitgangspunt van de 
werkwoordspelling is de persoonsvorm. Er wordt gebruik gemaakt van een algoritme. 
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Bij taalbeschouwing worden woord- en zinsbouw expliciet aangeboden, daarnaast is taalbeschouwing 
gekoppeld aan woordenschat en de taaltaken. Er is een analyse van het taalsysteem, de 
taalverschijnselen en het taalgebruik. 
 
Uitgangspunt voor het selecteren van de woordenschat vormen woordfrequentielijsten. Elke derde les 
(waarin woordenschat centraal staat), is opgebouwd rondom een leestekst waarop wordt 
gereflecteerd. Er wordt als doel gesteld dat de leerlingen moeten kunnen bepalen wat de tekstsoort is. 
 
Er is aandacht voor de communicatieve situatie waarin woorden geleerd worden. De volgende 
leerstrategieën van woorden zijn in de methode aangetroffen: hanteren van woordenboek, afleiden 
van de betekenis uit de context, gebruik van de opbouw van een woord, gebruik van betekenisrelaties. 
 
Is er sprake van samenhang 
Bij elk leerjaar vormt een verhaallijn over een aantal kinderen een rode draad door de methode. Deze 
verhaallijn wordt in de vorm van hoorspelen en voorleesverhalen aangeboden en biedt een context 
voor de woordenschat. Ook zorgt deze lijn voor integratie van de leerlijnen. In elk blok is de verhaallijn 
uitgewerkt in een thema. De vijf thema's zijn voor alle leerjaren gelijk: kennismaking, kunst en cultuur, 
natuur en techniek, andere landen, andere tijden. In de spellingleergang komt de verhaallijn 
regelmatig terug in de oefeningen. 
 
Er is bij taalbeschouwing een relatie met stellen en met lezen, hoewel lezen niet als afzonderlijke 
leerlijn in de methode voorkomt. Lezen komt echter wel als handeling voor. 
 
Er is bij woordenschat een relatie met het domein spreken/luisteren. De toepassing vindt vooral plaats 
in schoolse situaties, hoewel in de handleiding de verwachting wordt uitgesproken dat de woorden ook 
in buitenschoolse situaties worden gebruikt. 
 
De transfer van het geleerde in andere vakken vindt plaats door de inhoud van blok 4 en 5 van elk 
leerjaar. In deze blokken wordt wat betreft de inhoud aangesloten bij onderwerpen uit lessen 
Aardrijkskunde (andere landen) en Geschiedenis (andere tijden).   
 

1. De volgende leerlijnen binnen het domein lezen komen in de methode aan bod:  

 spreken en luisteren ■ 
 lezen □ 
 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. 
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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? 
 
Taalverhaal taal kent doorgaande leerlijnen voor groep 1-8. In groep 1-3 wordt in voorbereidend 
materiaal een basis gelegd; vanaf groep 4 wordt volgens een vaste structuur gewerkt aan de 
leerlijnen. In groep 1-2 zijn tien thema's uitgewerkt die elk in drie tot zes weken uitgevoerd kunnen 
worden. Taalverhaal spelling sluit organisatorisch en inhoudelijk aan bij de leergang Taal. In de 
tweede helft van groep 3 kan de methode worden geïntroduceerd; in groep 4 wordt volledig gestart 
met de methode. In de handleiding van Taalverhaal taal wordt bij elk hoofdstuk een zogenaamd 
hoofdstukoverzicht gegeven. Daarin wordt per les aangegeven welke inhoud en leerlijnen aan bod 
komen. Taalverhaal taal hanteert een vaste structuur. Per les komt in principe maar één taaldomein 
(spreken/luisteren, woordenschat, taalbeschouwing of stellen) aan bod. Spelling wordt in een aparte 
leergang aangeboden te weten, Taalverhaal spelling. 
 
Zowel bij taal als bij spelling bevat de methode voor elk leerjaar leerstof voor vijf blokken van zeven 
weken. Elke ochtend is er een taalles, elke middag een spellingles. Bij Taal bestaat elk blok uit vier 
hoofdstukken met acht lessen van veertig minuten: les 1: spreken/luisteren en woordenschat; les 2: 
begrijpend luisteren; les 3: lezen en woordenschat; les 4: woordenschat; les 5 en 6: woord- en 
zinsbouw; les 7: stellen; les 8: woordenschat (groep 4-6) of stellen (groep 7-8). Daarnaast is er per 
blok een toetsles en zijn er twee lessen voor remediëring en verrijking. Alle oneven lessen zijn 
leerkrachtgebonden; de even lessen zijn zelfstandig werken lessen. De zelfstandig werken lessen 
kunnen uitgebreid worden met vijftien minuten herhaling en verdieping met behulp van de software 
en/of printbladen. 
 
Bij spelling zin er per week vier lessen van twintig minuten; in drie van de vier lessen wordt zelfstandig 
gewerkt. Per leerjaar zijn er veertig woordpakketten van elk vijftien woorden. Per week komen twee 
pakketten aan de orde. De eerste wordt in de instructieles aangeboden; het tweede woordpakket 
bevat minder frequent voorkomende woorden en wordt door de leerlingen met behulp van een 
gestuurde oefening gegenereerd. Per week wordt één spellingprobleem behandeld. De vierde les van 



SLO-analyse Taalverhaal 
 

 11

week 1, 2, 4 en 5 wordt besteed aan herhaling en verdieping van de woordpakketten. In week 3 en 
week 6 zijn na de signaleringdictees twee lessen en in week 7 na het controledictee drie lessen 
bedoeld voor remediëring, herhaling en verdieping. 
 
De opbouw van de lessen is in de methode afhankelijk van het domein en het soort les 
(leerkrachtafhankelijk of leerkrachtonafhankelijk). Taalverhaal hanteert twee modellen voor spreken en 
luisteren. Het eerste model bestaat uit zes of zeven fasen, namelijk: oriëntatie op het verhaal, verhaal 
beluisteren, demonstratie (bijvoorbeeld van de monoloog), woorden bespreken, verhaalbegrip 
controleren, opdracht uitvoeren, opdracht bespreken. Het tweede model bestaat meestal uit drie 
fasen, namelijk: introductie en instructie, opdrachten maken, opdrachten bespreken. 
 
De methode hanteert bij schrijven een lesmodel waarin de volgende fasen zijn te onderscheiden: 
introductie, oriëntatie en instructie; voorbereiden schrijven tekst; verzamelen van gegevens; tekst 
schrijven, tekst afmaken; tekst nakijken en verbeteren; uitwisselen van ervaringen en evalueren. Dit 
lesmodel is gekoppeld aan het model: bedenken – doen – terugkijken. De methode geeft zelf aan bij 
spelling te werken volgens het directe instructiemodel. De opbouw van het gehanteerde model komt 
echter niet geheel overeen met de gangbare fasen en onderdelen van het directe Instructiemodel. Wel 
zijn de fasen introductie, begeleid oefenen en zelfstandig werken geregeld herkenbaar. 
 
Bij taalbeschouwing hanteert de methode een model dat verwant is met zowel het directe 
instructiemodel als met de probleemgerichte benadering. Het gehanteerde model ziet er in les 5 en 6 
als volgt uit: klassikale introductie en instructie, opdrachten maken, opdrachten bespreken. 
Taalverhaal hanteert de volgende variant bij het domein woordenschat: introductie, instructie, tekst 
lezen/opdrachten maken, opdracht bespreken, woorden bespreken, controleren van de doelwoorden. 
Het voorbewerken van de doelwoorden en het semantiseren van de doelwoorden vindt niet plaats in 
aparte woordenschatlessen, maar in de lessen voor spreken en luisteren (les1) en lezen (les 3). 
Woorden worden altijd aangeboden in een luistertekst of leestekst. Deze tekst biedt de inhoudelijke 
context. 
 
Bij alle domeinen is in de methode sprake van herhaling en verdieping. Bij spreken en luisteren gaat 
het zowel om spreek- en luistervaardigheden als om strategieën en situaties. Ook bij schrijven worden 
stelvaardigheden, schrijfstrategieën en tekstsoorten over de leerjaren heen herhaald en verdiept. Bij 
spelling wordt het algoritme van de werkwoordspelling stapsgewijs aangeleerd. Bij woordenschat 
worden in sommige oefeningen doelwoorden uit een vorig leerjaar herhaald.  
De methode kent geen aparte NT2-lijn. De auteurs gaan er van uit dat de methode bedoeld is voor 
alle leerlingen en op verschillende niveaus herhalings- en verdiepingstof biedt. Per jaargroep worden 
200 extra woorden aangeboden die eenvoudiger zijn dan de reguliere doelwoorden. Alle woorden 
worden in context en met lidwoord aangeboden. 
 
Tabel onderwijstijd 
 
Taal  groep 1 en 2 groep 3 groep 4 t/m 8 

Minimale onderwijstijd (in uren) 3 weken per thema 24 110 

Maximale onderwijstijd (in uren) 6 weken per thema 65 137 

Aantal weken per jaar gemiddeld 16 35 35 

Aantal blokken per jaar 4 thema's 5 5 

Aantal lessen per jaar n.v.t. 105 175 

Aantal lessen per week 4 dagen speelwerktijd/ 
kringactiviteit 

3 5 

Lesduur (in minuten) n.v.t. 40 * 40+15 
 
* vanaf blok 4 wordt één les per week ingekort tot 20 minuten.
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Spelling  groep 1 en 2 groep 3 groep 4 t/m 8 

Minimale onderwijstijd (in uren) n.v.t. 5 28 

Maximale onderwijstijd (in uren) n.v.t. 5 47 

Aantal weken per jaar n.v.t. 14 35 

Aantal blokken per jaar n.v.t. 2 5 

Aantal lessen per jaar n.v.t. 14 140 

Aantal lessen per week n.v.t. 1 4 

Lesduur (in minuten) n.v.t. 20 20 
 
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? 
 
De lessen in Taalverhaal bestaan niet structureel uit dezelfde fasen: in de zelfstandig werken lessen 
gaat het om de fasen introductie en instructie, opdrachten maken en opdrachten bespreken. In de 
leerkrachtgebonden lessen variëren de fasen van een les sterk, afhankelijk van het taaldomein dat 
aan bod komt in die les. Van deze lessen wordt in de lesbeschrijvingen aangegeven hoe de leerkracht 
de les kan introduceren (introductie- en instructiefase). De voorkennis van leerlingen wordt 
geactiveerd, doordat de leerkracht de eerste opdracht of vragen samen met leerlingen doorloopt. Ook 
komt het peilen van voorkennis af en toe aan bod. De methode biedt variatie in instructie doordat er 
per taaldomein een andere structuur (lesopbouw) wordt aangeboden en er daardoor niet in elke les 
hetzelfde instructiemodel wordt gehanteerd. De methode geeft zelf aan te werken volgens het directe 
instructiemodel. De opbouw van het gehanteerde model komt echter niet geheel overeen met de 
gangbare fasen en onderdelen van het directe instructiemodel. Wel zijn de fasen introductie, begeleid 
oefenen en zelfstandig werken geregeld herkenbaar. Vandaar dat eerder sprake is van een eigen 
variant op dit model. In de methode worden globale aanwijzingen gegeven om de instructie voor de 
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groep bij te stellen, bijvoorbeeld "... door voorbeeldzinnen te geven en door de betekenis van het 
woord toe te lichten of er vragen over te stellen" of "... eventueel de schrijfaanwijzingen te herhalen" . 
 
De instructie is ten dele doelgericht. De doelen zijn weliswaar specifiek geformuleerd maar het aantal 
doelen per les is echter niet beperkt. Vaak zijn er meer dan twee lesdoelen die nagestreefd worden. 
 
De instructie is over het algemeen interactief. Dit geldt in mindere mate voor spreken en luisteren en 
voor spelling. De methode hanteert verschillende instructieprincipes. Bij het domein spreken en 
luisteren zijn dit onder andere het geven van gerichte aanwijzingen en het gebruiken van voorbeelden. 
Bij het domein schrijven hanteert de methode naast deze instructieprincipes ook het samenwerkend 
leren en het planmatig schrijven. Het hardop denken komt bij het domein schrijven niet voor in de 
methode. Bij taalbeschouwing gaat het onder andere om het aanleren van regels, het vervangen van 
woorden en woordgroepen en het gebruik van hulptermen. Bij woordenschat komt het gebruik van 
afbeeldingen en concrete voorwerpen voor, evenals het afleiden van betekenissen en mondelinge en 
schriftelijke aanbieding tegelijk (bij de kijkwoorden). 
 
In de deelleergang spelling worden ondermeer de volgende instructieprincipes gehanteerd: 
automatiseren, inprenting, aanleren van regels en analogie. Het zelfontdekkend leren is bij spelling 
niet aangetroffen. 
 
Taalverhaal geeft suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen. De leerkracht wordt bij de fase 
van verwerking af en toe geattendeerd op het feit hij de zwakke leerlingen kan helpen bij bepaalde 
opdrachten en hoe hij dat kan doen. Daarnaast staat in de groepsmap schematisch aangegeven op 
welke momenten (bij welke les) er materiaal voorhanden is voor tempodifferentiatie (extra opdrachten) 
en niveaudifferentiatie (preteaching, herhaling, verdieping). Deelinstructie vindt plaats door 
preteaching met behulp van de cd-rom met extra opdrachten. Deze extra opdrachten zijn voorzien van 
een pictogram dat duidelijk maakt of de oefening bedoeld is voor niveau 1: preteaching of remediëring 
(eenvoudiger dan de kernstof), niveau 2: herhaling van de kernstof of niveau 3: verdieping van de 
kernstof. Ook vindt deelinstructie plaats door gebruik te maken van maatschriften voor taalzwakkere 
leerlingen. Deze vervangen de gewone werkschriften terwijl de lesstof gehandhaafd blijft. In de 
maatschriften is het leesniveau lager en zijn de opdrachten vereenvoudigd. 
 
De methode geeft slechts enkele aanduidingen van mogelijke problemen die bepaalde risicogroepen 
bij de desbetreffende leerstof kunnen ondervinden. In het algemeen deel van de handleiding wordt 
voor de lessen 1 en 3 de suggestie gedaan om leerlingen die moeite hebben met het volgen van 
luister- of leesteksten, voorafgaand aan de klassikale bespreking te laten oefenen met de tekst. 
Taalverhaal biedt geen expliciete aanvullende instructie voor NT2-leerlingen. De maatschriften zijn 
volgens de uitgever ook bedoeld voor NT2-leerlingen. Deze maatschriften zijn in principe gericht op 
taalzwakke leerlingen en hieronder kunnen NT2-leerlingen vallen. Bij de maatschriften zijn aparte 
handleidingen. 
 

1. De methode hanteert het volgende model voor instructie:  
1.1 directe instructie ◘ 
1.2 probleemgestuurde instructie □ 
1.3 anders ■ 
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 ■ 
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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? 
 
De leerkrachtgebonden lessen bevatten vijftien minuten zelfstandig werken. De 
leerkrachtonafhankelijke lessen bevatten dertig minuten zelfstandig werken; aansluitend aan deze les 
biedt de methode de mogelijkheid voor vijftien minuten zelfstandig herhalen en verdiepen. De even 
lessen van Taalverhaal zijn zelfstandig werken lessen (les 2, 4 ,6, 8). Na een korte introductie en 
instructie gaan de leerlingen vervolgens zelfstandig aan de slag in het werkschrift. Hierin staan per les 
drie opdrachten en een vierde (extra) steropdracht voor de leerling die eerder klaar is. Bij de 
opdrachten staat kort aangegeven wat de leerling moet doen. Deze verwerking vraagt in principe geen 
toelichting van de leerkracht, zodat hij de handen vrij heeft voor leerlingen die extra hulp nodig hebben 
of voor de combinatiegroep. De (korte) nabespreking vindt vervolgens wel weer klassikaal met de 
leerkracht plaats. In Taalverhaal spelling zijn de lessen 2 en 3 zelfstandig werken lessen en de lessen 
1 en 4 leerkrachtgebonden. 
 
De methode bevat zowel mondelinge als schriftelijke verwerkingsvormen. Sommige opdrachten 
worden individueel gemaakt; daarnaast zijn er ook expliciete samenwerkingsopdrachten. In 
Taalverhaal werken de leerlingen veel samen, in tweetallen of meertallen. Zo wordt in elke eerste les 
van Taalverhaal taal het spreken en luisteren klassikaal geoefend, waarbij de leerlingen vervolgens 
een samenwerkingsopdracht maken. In elke tweede les wordt er zelfstandig geluisterd naar (een deel 
van) het verhaal, waarna de leerlingen zelfstandig de begrijpend luisteren-vragen maken. 
 
Op de website www.Taalverhaal.nl staan extra opdrachten bij elk blok, waarvoor leerlingen informatie 
moeten zoeken op internet. 
 
Bij de verwerking van de leerstof is het mogelijk in te spelen op de verschillen tussen leerlingen met 
betrekking tot interesse, niveau en tempo. Variatie naar interesse wordt geboden door de 
verschillende soorten opdrachten in de les. Zo zijn er invulvragen, puzzelopdrachten, woordslangen, 
associatieve opdrachten en open vragen. Ook zijn er beschouwende opdrachten bij de fictieteksten, 
waarbij leerlingen bijvoorbeeld moeten voorspellen hoe een verhaal verder gaat. Deze opdrachten 
doen een beroep op de fantasie en het inlevingsvermogen van de leerlingen. 
 
Opdrachten voor tempo- en niveaudifferentiatie worden in de lesbeschrijving onder het kopje 
‘differentiatie’ beschreven. Er wordt daarbij verwezen naar steropdrachten uit het werkschrift, extra 
opdrachten achter in het boek en de software op de cd-rom. Deze software biedt oefenstof op drie 
niveaus (preteaching, herhaling en verdieping). De leerling die tijdens de klassikale les sneller klaar is, 
kan aan de extra opdrachten werken (tempodifferentiatie). Deze opdrachten staan achter in het 
leerlingenboek en zijn niet lesgebonden waardoor de leerling er op elk moment van het jaar aan kan 
werken. Daarnaast staat in het werkschrift, aan het eind van elke les een extra opdracht 
(steropdracht). Om niveauverschillen op te vangen zijn er kopieerbladen voor verrijking (met een V 
aangeduid) en voor remediëring (met een R aangeduid). Daarnaast biedt de cd-rom extra opdrachten. 
Deze extra opdrachten zijn voorzien van een pictogram dat duidelijk maakt of de oefening bedoeld is 
voor niveau 1: preteaching of remediëring (eenvoudiger dan de kernstof), niveau 2: herhaling van de 
kernstof of niveau 3: verdieping van de kernstof. Ook zijn bij de methode maatschriften ontwikkeld 
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voor taalzwakkere leerlingen. Deze vervangen de gewone werkschriften terwijl de lesstof 
gehandhaafd blijft. In de maatschriften is het leesniveau lager en zijn de opdrachten vereenvoudigd. 
 
Hoewel de methode geen onderscheid maakt in minimum- en basisdoelen, is voor de leerling wel 
zichtbaar of hij werkt aan de minimum-/basisstof of aan de verrijkingsstof. Diverse opdrachten worden 
aangeduid met een lettersymbool. De steropdrachten worden aangeduid met een *, de kopieerbladen 
voor verrijking met een 'V' en voor remediëring met een 'R'. In het werkschrift van de spellingsmethode 
van Taalverhaal staan bij de woordpakketten pictogrammen met schrijfaanwijzingen. Deze 
pictogrammen vormen een hulpmiddel voor de leerlingen zodat ze kunnen zien om welk 
spellingprobleem het gaat. 
 
Taalverhaal koppelt in elke jaargroep de taalleerstrategieën (bijvoorbeeld geheugentraining, 
voorspellingen doen, zelfcontrole) aan een taaltaak (bijvoorbeeld samenwerkstrategieën, spreek- en 
luisterstrategieën). Dit strategisch leren wordt aangepakt via het drie fasen model: bedenken-doen-
terugkijken. In de methode worden leerstrategieën op verschillende manieren ingezet: door interactie 
tussen de leerkracht en leerling, in de vorm van vragen in het leerlingenboek, door aanbieding via de 
instructie, door toepassing van de leerstrategie via opdrachten en door een helpbladzijde. Deze 
laatste komt alleen in groep 8 voor en biedt de stappen (denken, doen, terugkijken) aan bij de 
taaltaken begrijpend luisteren, spreken, lezen en stellen. De leerling wordt bewust gemaakt van het 
drie fasen model doordat in het leerlingenboek bij een groot deel van de opdrachten in rode letters 
staat aangegeven welke stap de leerlingen in die opdracht moeten gaan doen: bedenken, doen of 
terugkijken. Daarbij staat tevens aangegeven of dat met de klas, alleen of in tweetallen moet 
plaatsvinden (dit geldt voor de leerkrachtgebonden lessen). 
 
De methode geeft slechts enkele aanduidingen van mogelijke problemen die bepaalde risicogroepen 
bij de desbetreffende leerstof kunnen ondervinden. In het algemene deel van de handleiding wordt 
voor de lessen 1 en 3 de suggestie gedaan om leerlingen die moeite hebben met het volgen van 
luister- of leesteksten, voorafgaand aan de klassikale bespreking te laten oefenen met de tekst.  
 

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 methode bevat zowel mondelinge als schriftelijke verwerkingsvormen. Sommige opdrachten 
worden individueel gemaakt; daarnaast zijn er ook expliciete samenwerkingsopdrachten. Op de 
website www.Taalverhaal.nl staan extra opdrachten bij elk blok, waarvoor leerlingen informatie 
moeten zoeken op internet. De even lessen van Taalverhaal taal zijn leerkrachtgebonden, de oneven 
lessen zelfstandig werken. De leerkrachtgebonden lessen bevatten vijftien minuten zelfstandig 
werken. De leerkrachtonafhankelijke lessen bevatten dertig minuten zelfstandig; aansluitend aan deze 
les biedt de methode de mogelijkheid voor vijftien minuten zelfstandig herhalen en verdiepen. In 
Taalverhaal spelling zijn de lessen 2 en 3 zelfstandig werken lessen en de lessen 1 en 4 
leerkrachtgebonden. Door de afwisseling van leerkrachtgebonden en zelfstandig werken lessen, is de 
methode bruikbaar in combinatiegroepen. In de handleiding staan aanwijzingen voor de tijdsindeling in 
combinatiegroepen. 
 
De lessen staan beschreven in de handleidingen. De lesbeschrijvingen zijn onderverdeeld in 
'lesoverzicht' (met daarbij een opsomming van de lesonderdelen, de lesinhoud, de doelwoorden en de 
voorbereiding) en 'lesverloop'(met per lesfase een beschrijving van activiteiten). Daarnaast worden de 
antwoorden op de opdrachten gegeven. In aparte kaders staan tips voor differentiatie. De 
groepsmappen bevatten achtergrondinformatie, toetsen, kopieerbladen en registratie- en 
observatieformulieren. 
 

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? 

 
Observatie 
Taalverhaal taal heeft voor groep 1/2 observatiemogelijkheden bij taken voor 'spreken', 'luisteren', 
'tekenen/schrijven', 'kijken/lezen', 'fonemisch bewustzijn' en 'woordenschat'. Registratie vindt hierbij 
plaats op kopieerbladen die in de groepsmap zijn te vinden in de vorm van een overzicht per leerling. 
De methode kent voor groep 3 observatiemomenten bij de taalonderdelen 'spreken en luisteren', 
'begrijpend luisteren', 'woordenschat' en 'taalbeschouwing'. In de groepsmap zit een 
registratieformulier waar de observatieresultaten worden genoteerd. Het betreft hier een overzicht per 
leerling. 
 
Binnen Taalverhaal taal vinden voor de jaargroepen 4 tot en met 8 observaties plaats bij 'gespreks- en 
samenwerkvaardigheid'. De leerkracht heeft ieder leerjaar twintig mogelijkheden (de 
samenwerkingsopdracht in les 1 van ieder hoofdstuk) om een klein groepje te observeren. In de 
groepsmap is hiervoor een observatieformulier opgenomen in de vorm van een groepsoverzicht. Aan 
de hand van observatiepunten worden de leerlingen beoordeeld met onvoldoende, voldoende of ruim 
voldoende/goed. Het resultaat van het samenwerkende groepje wordt ook in de beoordeling 
meegenomen. Daarnaast observeert de leerkracht vanaf groep 7 korte monologen die de leerlingen 
houden. 
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Toetsing 
Taalverhaal heeft voor groep 3 voor het onderdeel 'woordenschat' schriftelijke toetsen die aan het 
einde van ieder blok worden afgenomen. De betreffende toets bestaat steeds uit tien leeswoorden en 
tien kijkwoorden. Voor de toets wordt in de groepsmap een normering aangegeven en de resultaten 
worden in een individueel overzicht genoteerd. 
 
Vanaf groep 4 zijn voor de taalonderdelen 'woordenschat' en 'taalbeschouwing' schriftelijk toetsen 
ontwikkeld. Hierbij zijn er drie soorten toetsen te onderscheiden: signalerings-, controle-, en 
voortgangstoetsen. De signaleringstoetsen zijn facultatief en kunnen halverwege ieder blok worden 
afgenomen en maken duidelijk welke leerlingen extra oefening (met behulp van software en 
printbladen) nodig hebben. Ieder blok wordt afgesloten met een controletoets. Niet alle leerstof die 
aan de orde is gekomen wordt hierbij getoetst. Van de taalstrategieën worden in groep 7 en 8 de 
woordleerstrategieën getoetst, zodat beoordeeld kan worden of leerlingen de geoefende 
woordleerstrategieën kunnen toepassen en dus de betekenis van onbekende woorden kunnen 
afleiden. Voor ‘stellen’ is er in de groepsmap een checklist om stelopdrachten te beoordelen. 
 
Tot slot zijn tweemaal per jaar voortgangstoetsen voor 'woordenschat' en 'woord - en zinsbouw'. Deze 
methode onafhankelijke toetsen vinden plaats na blok 3 en blok 5. 
 
In de groepsmappen zijn zowel de toetsen als de toetsantwoorden te vinden. Aan de hand van een 
aangegeven normering worden de scores van de leerlingen omgezet in de beoordeling onvoldoende, 
voldoende of goed. De leerkracht kan deze scores invullen op registratieformulieren zowel per leerling 
als per groep. Voor leerlingen die de toets voldoende of goed hebben gemaakt zijn er 
verdiepingsmogelijkheden in de vorm van een verrijkingsopdracht, werken met het 
computerprogramma of een internetopdracht op de site van Taalverhaal (www.Taalverhaal.nl). Voor 
remediëring staan er aanwijzingen en kopieerbladen met extra oefenstof in de groepsmap. 
 
Ook voor de leerlijn Taalverhaal spelling zijn er toetsen ontwikkeld in de vorm van dictees. Groep 3 
kent slechts drie dictees: een opstapdictee halverwege het jaar en een controledictee na blok 1 en 
blok 2. De resultaten van deze dictees worden op het registratieformulier genoteerd dat in de 
groepsmap zit. Dit formulier is in de vorm van een groepsoverzicht. Door het doen van een 
foutenanalyse wordt duidelijk welke spellingscategorieën nog moeten worden geoefend. Voor 
remediëring, die zowel individueel als groepsgewijs kan plaatsvinden, zijn er in de groepsmap 
algemene aanwijzingen en een drietal kopieerbladen te vinden. 
 
Voor groep 4 tot en met 8 is er aan het begin van elk leerjaar een instapdictee over stof van het 
voorgaande leerjaar. Binnen elk leerjaar zijn er verder: signalerings-, controle- en voortgangdictees. 
De leerstof voor spelling is verdeeld over vijf blokken van zeven weken. Tijdens ieder blok zijn er twee 
signaleringsdictees. In week drie over woordpakket 1 tot en met 4 en in week 6 over pakket 5 tot en 
met 8. Vanuit de signaleringsdictees kan een foutenanalyse worden gemaakt waarbij gekeken wordt 
in welke spellingscategorie de leerling nog veel fouten maakt. Deze gegevens worden genoteerd op 
het registratieformulier remediëring. Voor extra oefening zijn kopieerbladen opgenomen in de 
groepsmap. Ieder blok wordt in week zeven afgesloten met een controledictee dat aansluit bij de 
behandelde stof. De resultaten van de groep worden op het registratieformulier in de groepsmap 
genoteerd. Afhankelijk van de resultaten zijn er in deze zevende week mogelijkheden voor 
remediëring en verdieping. Naast de twee kopieerbladen per blok in de groepsmap kan de leerkracht 
het oefenboek en/of de software inzetten. Net zoals bij Taalverhaal taal wordt ook voor Taalverhaal 
spelling na blok drie en vijf een voortgangstoets afgenomen. 
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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 ■ 
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3.5 eindtoetsen ■ 
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 ■ 

 
10. Hoe wordt er rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen? 
 
Taalverhaal biedt zwakke leerlingen verschillende manieren om de taaltaken uit te kunnen voeren. Zo 
zijn er kopieerbladen voor remediëring (met een R aangeduid) en een cd-rom met extra opdrachten. 
Deze extra opdrachten zijn voorzien van een pictogram dat duidelijk maakt of de oefening bedoeld is 
voor niveau 1: preteaching of remediëring (eenvoudiger dan de kernstof), niveau 2: herhaling van de 
kernstof of niveau 3: verdieping van de kernstof. Ook zijn bij de methode maatschriften ontwikkeld 
voor taalzwakkere leerlingen. Deze vervangen de gewone werkschriften terwijl de lesstof 
gehandhaafd blijft. In de maatschriften is het leesniveau lager en zijn de opdrachten vereenvoudigd. 
 
Voor de snellere leerling zijn er extra opdrachten (tempodifferentiatie). Deze opdrachten staan achter 
in het leerlingenboek en zijn niet gebonden aan een les of hoofdstuk. De leerling kan er op elk 
moment van het jaar aan werken. Daarnaast staat in het werkschrift, aan het eind van elke les een 
steropdracht (eveneens een extra opdracht). Voor de meer begaafde leerling zijn er kopieerbladen 
voor verrijking (met een V aangeduid). Daarnaast biedt de cd-rom ook voor deze leerlingen extra 
opdrachten. Deze extra opdrachten zijn voorzien van een pictogram dat duidelijk maakt dat de 
oefening bedoeld is voor niveau 3, verdieping van de kernstof. 
 
Bij elke lesbeschrijving wordt aangegeven wat de doelen zijn die de leerlingen in die les moeten 
bereiken. Er zijn geen aparte minimum- of verrijkingsdoelen geformuleerd. Alle leerlingen krijgen 
dezelfde doelwoorden en leerlijnen aangeboden. Voor de zwakke leerlingen verschilt alleen de manier 
van aanbieden (maatschrift). De woordenschatlijn biedt wel extra woorden aan voor leerlingen met 
woordenschatachterstand. De toetsitems zijn op de basisdoelen gericht. 
 
De voorkennis van leerlingen wordt geactiveerd, doordat de leerkracht elke eerste opdracht of vraag 
van een les samen met leerlingen doorloopt. Ook komt het peilen van de voorkennis af en toe aan 
bod. De methode biedt variatie in instructie doordat er per taaldomein een andere structuur 
(lesopbouw) wordt aangeboden en er daardoor niet in elke les hetzelfde instructiemodel wordt 
gehanteerd. In de methode worden globale aanwijzingen gegeven om de instructie voor de groep bij 
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te stellen, bijvoorbeeld "... door voorbeeldzinnen te geven en door de betekenis van het woord toe te 
lichten of er vragen over te stellen" of "... eventueel de schrijfaanwijzingen te herhalen" . 
 
Taalverhaal geeft suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen. De leerkracht wordt er bij de fase 
van verwerking af en toe op attent gemaakt dat hij de zwakke leerlingen kan helpen bij bepaalde 
opdrachten en op welke manier. Daarnaast staat in de groepsmap schematisch aangegeven op welke 
momenten (bij welke les) er materiaal voorhanden is voor tempodifferentiatie (extra opdrachten) en 
niveaudifferentiatie (preteaching, herhaling, verdieping). Deelinstructie vindt plaats door preteaching 
met behulp van de cd-rom met extra opdrachten en door gebruik te maken van maatschriften voor 
taalzwakkere leerlingen. De methode geeft slechts enkele aanduidingen van mogelijke problemen die 
bepaalde risicogroepen bij de desbetreffende leerstof kunnen ondervinden. In het algemeen deel van 
de handleiding wordt voor de lessen 1 en 3 de suggestie gedaan om leerlingen die moeite hebben 
met het volgen van luister- of leesteksten, voorafgaand aan de klassikale bespreking, te laten oefenen 
met de tekst. 
 
Bij de verwerking van de leerstof is het mogelijk in te spelen op de verschillen tussen leerlingen met 
betrekking tot interesse, niveau en tempo. Variatie naar interesse wordt geboden door de 
verschillende soorten opdrachten in de les. Zo zijn er invulvragen, puzzelopdrachten, woordslangen, 
associatieve opdrachten en open vragen. Ook zijn er beschouwende opdrachten bij de fictieteksten, 
waarbij leerlingen bijvoorbeeld moeten voorspellen hoe een verhaal verder gaat. Deze opdrachten 
doen een beroep op de fantasie en het inlevingsvermogen van de leerlingen. 
 
Opdrachten voor tempo- en niveaudifferentiatie worden in de lesbeschrijving onder het kopje 
‘differentiatie’ beschreven. Er wordt daarbij verwezen naar steropdrachten uit het werkschrift, extra 
opdrachten achter in het boek en de software op de cd-rom. Deze software biedt oefenstof op drie 
niveaus (preteaching, herhaling en verdieping). De leerling die tijdens de klassikale les sneller klaar is, 
kan aan de extra opdrachten werken (tempodifferentiatie). Deze opdrachten staan achter in het 
leerlingenboek en zijn niet lesgebonden waardoor de leerling er op elk moment van het jaar aan kan 
werken. Daarnaast staat in het werkschrift, aan het eind van elke les een steropdracht (extra 
opdracht). Bij de spellingles kunnen snellere leerlingen aan het werk met spellingspelletjes uit het 
oefenboek. Om niveauverschillen op te vangen zijn er kopieerbladen voor verrijking (met een V 
aangeduid) en voor remediëring (met een R aangeduid). Daarnaast biedt de cd-rom extra opdrachten. 
Deze extra opdrachten zijn voorzien van een pictogram dat duidelijk maakt of de oefening bedoeld is 
voor niveau 1: preteaching of remediëring (eenvoudiger dan de kernstof), niveau 2: herhaling van de 
kernstof of niveau 3: verdieping van de kernstof. 
 
Hoewel de methode geen onderscheid maakt in minimum- en basisdoelen, is voor de leerling wel 
zichtbaar of hij werkt aan de minimum-/basisstof of aan de verrijkingsstof. Diverse opdrachten worden 
aangeduid met een lettersymbool. De steropdrachten worden aangeduid met een *, de kopieerbladen 
voor verrijking met een 'V' en voor remediëring met een 'R'. 
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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 
■ 

9. De methode geeft na de toets aanwijzingen voor remediëring. □ 
10. De toetsresultaten zijn aanleiding om te differentiëren in:  
10.1 aanbod/inhoud ■ 
10.2 doelen □ 
10.3 instructie ■ 
10.4 verwerking ■ 
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11.  Hoe ziet de methode eruit? 
 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

Handleiding Taal 21 x 30 cm Spiraalverbinding (niet 
losbladig); geplastificeerde en 
slappe kaft 

Buitenzijde in specifieke kleur 
per jaargroep; binnenzijde met 
teksten in zwart/wit 

Handleiding Spelling 21 x 30 cm Spiraalverbinding (niet 
losbladig); geplastificeerde en 
slappe kaft. 

Buitenzijde in blauw; binnenzijde 
met teksten in zwart/wit. 

Handleiding 
Maatschrift 

21 x 30 cm Geniet; geplastificeerde en 
slappe kaft 

Buitenzijde in kleur jaargroep; 
binnenzijde met teksten 
zwart/wit. 

Groepsmap Taal 27 x 32 cm Spiraalverbinding (losbladig); 
geplastificeerd en stevige kaft. 

Buitenzijde in blauw met 
afbeelding in kleur; binnenzijde 
met teksten in zwart/wit en 
tabbladen met steunkleur. 
Groepmap groep 3 (voor Taal 
en Spelling) bevat ook 
(kopieer)bladen met kijkwoorden 
in kleur. 

Groepsmap Spelling 26 x 32 cm Spiraalverbinding (losbladig); 
geplastificeerd en stevige kaft. 

Buitenzijde in blauw; binnenzijde 
met teksten in zwart/wit en 
tabbladen met steunkleur. 

Vertelplaten 35 x 35 cm Spiraalverbinding; 
geplastificeerde slappe kaft. 

Afbeeldingen in kleur. 

Handpop 40 cm Papegaai van stof (100% 
polyester). 

Hoofdkleuren rood, blauw en 
geel. 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

Leerlingenboek Taal 23 x 23 cm Geplastificeerd en stevige 
kaft; genaaid. 

Buitenzijde in specifieke kleur 
per jaargroep met afbeelding in 
kleur; 
binnenzijde met teksten in 
zwart/wit en afbeeldingen in 
kleur. 

Werkschrift taal en 
spelling. 

21 x 30 cm Niet geplastificeerd en slappe 
kaft; geniet. 

Blauwe kaft, teksten blauw/wit. 

Maatschrift Taal 21 x 30 cm Niet geplastificeerde slappe 
kaft; geniet. 

Teksten en afbeeldingen 
tweekleurig. 

Oefenboek spelling 
groep 4/5/6 

15,5 x 22,5 cm Spiraalverbinding; 
geplastificeerde slappe kaft. 

Binnen- en buitenkant 
driekleurig. 

Oefenboek spelling 
7/8 

22,5 x 22,5 cm Slappe geplastificeerde kaf; 
genaaid. 

Binnen- en buitenkant 
driekleurig. 

Computerprogramma 
taal en spelling. 

23 X 31 Plastic mapje met slappe kaft; 
cd in plastic insteekhoesje 

Teksten handleiding in  
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12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De handleidingen taal starten met een korte algemene toelichting bij de lessen. Hierin staat 
aangegeven hoe de opbouw van de verschillende soorten lessen is en welke domeinen in welke 
lessen aan de orde komen. Ook de differentiatieopdrachten staan hierbij beknopt weergegeven. 
 
Elk blok start met een introductie waarin de verhaallijn, de thema-uitwerking, de doelwoorden, de 
doelen per leerlijn en de observatie- en toetsmomenten staan vermeld. Vervolgens worden per 
hoofdstuk de lesinhouden en leerlijnen, de doelwoorden en de tekst van de verhaallijn gegeven. Per 
les wordt een uitgebreide beschrijving gegeven met daarbij de lesinhoud, de voorbereiding, het 
lesverloop, de antwoorden en de differentiatiemogelijkheden. Bovenaan elke pagina wordt duidelijk 
gemaakt bij welk blok, hoofdstuk en les de beschrijving hoort. 
 
De spellinghandleidingen starten met een inleiding waarin de werkwijze van de methode, de lesstof, 
de schrijfaanwijzingen, de woordpakketten en de liedjes staan vermeld. Daarna volgen de 
lesbeschrijvingen. Per blok worden lesstof, doelen en woordpakketten vermeld. Dit wordt daarna 
nader gespecificeerd per twee bladzijden uit het werkschrift. Van de bijbehorende lessen wordt de 
lesverloop uitgebreid beschreven. Ook de antwoorden en de differentiatiemogelijkheden staan 
vermeld. 
 
De groepsmappen taal bevatten achtergrondinformatie, zowel algemeen (uitgangspunten, doelen en 
leerstrategieën, leerlijnen, differentiatie- en evaluatiemogelijkheden) als jaargroepspecifiek (doelen, 
leerlijnen, strategieën, doelwoorden, schooltaalwoorden, instaples). Ook de toetsen, met daarbij de 
registratie- en observatieformulieren, zijn in de groepsmappen opgenomen. Tot slot worden de 
differentiatiemogelijkheden en bijbehorende kopieerbladen gegeven. In de groepmap is ook de audio-
cd met luisterteksten opgenomen. 
 
De groepsmappen voor spelling bevatten ook een algemeen deel (met organisatie, uitgangspunten, 
structuur, leerlijn spelling, differentiatiemogelijkheden en evaluatie), een jaargroepspecifieke inleiding 
(met daarin onder andere de doelen, woordpakketten, toetsing, uitleg audio-cd, oefenboek en 
software en lesstofoverzichten), de differentiatiemogelijkheden met kopieerbladen (remediëring) voor 
week 3 en 6 en voor week 7 van elk blok. 
 
13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
In Taalverhaal vormt een verhaallijn over een aantal kinderen de rode draad door de methode. De 
verdeling van kinderen met Nederlandse en niet-Nederlandse namen is ongeveer gelijk. De thema's 
binnen de methode zijn: kennismaking met de personages, kunst en cultuur, natuur en techniek, 
andere landen en andere tijden. De onderwerpen die binnen deze thema's aan bod komen worden 
vanuit een neutrale cultuur beschreven. Af en toe wordt er in gegaan op de Nederlandse cultuur of op 
de niet-Nederlandse cultuur. Op de illustraties staan personen met verschillende huidskleuren, maar 
de blanke personen zijn in de meerderheid. 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
Op de illustraties en in de teksten komen iets meer jongens (mannen) voor dan meisjes (vrouwen). 
Wat betreft de verscheidenheid in rollen, komen er voornamelijk neutrale rollen voor en een heel 
enkele keer een rolbevestiging van de man en de vrouw. Deze rolbevestingen worden met name 
behandeld in het thema ' andere tijden', waarin bijvoorbeeld wordt gekeken naar hoe het vroeger was. 
 


