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1. Registratiedeel 
 

Titel Taaljournaal 
Volledige titel Taaljournaal (tweede editie) - Een taalmethode voor de basisschool 
Auteurs Taaljournaal Taal: Janssen, K; Terwindt, J.; Blok van de Velden, M.; Verbeeck, K. 

(allen concept); e.a.  
Taaljournaal Spelling: Grevenbosch, M.; Terwindt; J. (concept); Maters, A.; Pijl, J. 
van der (auteurs)  
Taaljournaal Woordenschat: Janssen, K.; Schuurman, G.; Ven, E. van de; e.a. 
Malmberg BV, Uitgeverij 
Postbus 301 
5201 AH 's HERTOGENBOSCH 
Tel: 073 - 6288722 
Fax: 073 - 6288777 
E-mail: malmberg@malmberg.nl 

Uitgever 

Website: www.malmberg.nl; www.taaljournaal.nl 
Jaar van uitgave 2002-2005 
Omschrijving Taaljournaal (tweede versie) is een geïntegreerde taalmethode die uitgaat van 

interactief taalonderwijs en bestemd is voor groep 4 tot en met 8 van het 
basisonderwijs. De methode bestaat uit drie deelleergangen: Taal (domeinen 
spreken en luisteren, stellen, taalbeschouwing en woordenschat); Spelling en 
Woordenschat (facultatief en bedoeld voor taalzwakke leerlingen). Geheel 
nieuwe methode ten opzichte van Taaljournaal eerste versie (1993). 

Samenstelling Taaljournaal Taal bestaat per leerjaar (groep 4-8) uit: een handleiding, een 
leerlingenboek, een activiteitenboek, een set kopieerbladen, een cd met 
geluidsfragmenten en een toetsboekje (verbruiksmateriaal; twee verschillende 
versies). Additioneel is er per leerjaar: een kaartenbak met twee sets 
opdrachtkaarten, een kaartenbak sterkaarten met verrijkingstof voor zowel taal 
als spelling en insteekvel portfoliomap (verbruiksmateriaal). Bij de methode zijn 
facultatieve internetopdrachten ontwikkeld. Een school kan hier gratis een 
abonnement opnemen. 
Taaljournaal Spelling bestaat per leerjaar (groep 4-8) uit: een handleiding, een 
set kopieerbladen, een werkboekje (verbruiksmateriaal) en een antwoordenboek. 
Additioneel is er per leerjaar een computerprogramma en een klassikale poster 
spelling (voor groep 7-8 één poster). 
De additionele deelleergang Taaljournaal Woordenschat bestaat per leerjaar uit 
een computerprogramma en een opzoekboekje (ook bruikbaar bij overige 
deelleergangen). 

Doelstellingen en 
uitgangspunten 

In de handleidingen Taaljournaal Taal wordt een overzicht gegeven van de 
doelen per leerlijn per groep. In een tabel wordt vermeld in welke les een 
(sub)doel aan de orde komt. Ook in de lesbeschrijvingen staan deze vermeld. 
Doelen worden cyclisch uitgebreid.  
Taaljournaal Spelling formuleert drie algemene doelen: “De kinderen bereiken 
een zodanige spellingbeheersing dat ze in staat zijn om teksten te schrijven 
(schrijfwijze van veelvoorkomende woorden). De kinderen beschikken over een 
spellingaanpak en een aantal strategieën waarmee ze tot de juiste schrijfwijze 
van tot dan toe ongeschreven woorden kunnen komen. Hierbij wordt inbegrepen 
de vaardigheid om gebruik te maken van hulpmiddelen als een woordenboek of 
de spellingcontrole van een tekstverwerkingsprogramma op de computer. De 
kinderen hebben tussentijds altijd inzicht in de mate van beheersing van de 
aangeleerde spellingcategorieën.” Bij de veranderlijke en onveranderlijke 
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Titel Taaljournaal 
woorden worden drie specifieke doelen geven. Per week staan de lesdoelen 
vermeld.  
De deelleergang Woordenschat heeft tot doel “een gerichte uitbreiding van de 
woordenschat”. Elke week worden dertig woorden aangeleerd. 
De auteurs van Taaljournaal Taal geven aan dat het kind centraal staat, bij zowel 
de taalvaardigheden als de leerstijl. Ideeën van meervoudige intelligentie en 
constructief, zelfontdekkend leren zijn in de methode uitgewerkt. In de 
handleiding worden een aantal kernmerken van de methode beschreven; zij 
vormen deels de uitgangspunten van de methode, zoals: “Taaljournaal is een 
geïntegreerde methode NT1 en NT2. In de lessen lopen elementen uit diverse 
leerlijnen door elkaar heen. (...)Er is een balans tussen constructief en instructief 
leren. (...) Taaljournaal wil liever preventief werken in plaats van te remediëren 
achteraf".  
De deelleergang Taaljournaal Spelling formuleert tien algemene uitgangspunten, 
waaronder: “Spelling is geen doel op zich maar staat ten dienste van de 
schriftelijke taalvaardigheid; het spellingonderwijs komt tegemoet aan de 
verschillen tussen kinderen (multisensoriële benadering); het spellingonderwijs 
moet niet onnodig veel tijd in beslag nemen". Bij de leertheoretische 
uitgangspunten wordt uitgegaan van de systematiek van het Nederlandse 
spellingsysteem.  
De didactiek van het computerprogramma Taaljournaal Woordenschat is 
gebaseerd op een aantal principes. “Het programma biedt visuele, auditieve en 
contextuele ondersteuning; heeft een begrijpelijk taalaanbod; geeft gerichte 
feedback; leidt van receptief naar productief taalgebruik. De 
woordenschatdidactiek doorloopt de volgende stappen: voorbewerken, 
semantiseren, controleren en consolideren.” 

ICT Het computerprogramma Spelling kan gebruikt worden voor remediëring en komt 
dan in de plaats van de kopieerbladen. Ook het dictee in elke derde week kan 
met het programma worden afgenomen. Het programma biedt feedback; de 
resultaten worden geregistreerd. 
Het computerprogramma Woordenschat bevat een complete, aanvullende 
leergang woordenschat voor meertalige en/of taalzwakke leerlingen. Leerlingen 
werken zelfstandig en bij voorkeur in tweetallen met het programma. Het 
programma biedt feedback, zowel auditief als visueel. 
De internetsite www.taaljournaal.nl bevat een specifiek gedeelte voor gebruikers 
met onder andere gebruikersbulletins, servicemateriaal (zoals aanvullende 
toelichtingen) en de internetopdrachten voor leerlingen (elke vijfde (facultatieve) 
activiteit van een lesweek; gratis maar er is wel schoolregistratie nodig).  

Kostenplaatje Het kostenplaatje geeft een indicatie van de kosten uitgaande van vijf 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 antwoordenboeken en het 
opzoekboekje is één exemplaar per vijf leerlingen berekend; voor het 
activiteitenboek één per twee leerlingen. De prijzen voor het computerprogramma 
worden berekend op basis van de schoolgrootte; bij de berekening is uitgegaan 
van 200 leerlingen. Kortingsregelingen van de uitgever zijn bij het kostenplaatje 
niet meegenomen. Peildatum voor dit kostenplaatje is februari 2006.  
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Titel Taaljournaal (tweede editie) 
Naam methode Kosten eerste 

aanschaf 
Jaarlijkse kosten Additioneel 

materiaal 
Taaljournaal Taal € 6.625,00 € 505,00  € 1720,00 

 

Taaljournaal 
Spelling 

 € 1.722,50 € 455,00  € 3.715,00 

 Taaljournaal 
Woordenschat 

- - € 4.403,75 

Overige 
informatie 

Uitgeverij Malmberg organiseert inscholingscursussen voor leerkrachten die nog 
maar net met de methode werken. Daarnaast kan een instructie-dvd over het 
gebruik van de methode worden aangevraagd.  
De methode wordt ook besproken in: Naast elkaar taal groep 4 t/m 8 (Edux 
onderwijsadviseurs); JSW, jaargang 88 nummer 10; COS februari 2004 
(computerprogramma spelling); COS april 2004 (computerprogramma 
woordenschat). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Analyseresultaten kerndoelen 
Met betrekking tot de nieuwe kerndoelen (herziening 2004) voldoet de methode Taaljournaal (tweede 
editie) aan elf van de twaalf kerndoelen Nederlands volledig. Aan kerndoel 10 voldoet de methode 
grotendeels. Bij dit kerndoel gaat het om het herkennen, verwoorden, gebruiken en beoordelen van 
strategieën op het gebied van luisteren, spreken, lezen en schrijven. Bij alle (sub)domeinen komt het 
herkennen, gebruiken en beoordelen van strategieën voor; specifieke aandacht voor het verwoorden 
van strategieën is niet in de methode aangetroffen. 
 
3. In welke kerninhouden worden de kerndoelen in de methode uitgewerkt? 
 
Toelichting 
Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is door SLO een 
nadere uitwerking van de kerndoelen in kerninhouden (indicatoren en specificaties) gemaakt. Bij de 
uitwerking is ook de tekst van de karakteristiek bij het vakgebied meegenomen. De kerndoelen 
Nederlands zijn door SLO vertaald in drieëntwintig indicatoren en vervolgens verder uitgewerkt in 
(deel)specificaties. Er is getracht deze zo zorgvuldig mogelijk te formuleren. Deze uitwerking is 
gemaakt in overleg met de Inspectie van het Onderwijs. 
 
Overzicht van aangetroffen kerninhouden 
In de tabel is aangegeven welke specificaties in de methode Taaljournaal aan de orde komen en 
welke niet. 
 
Legenda:  
A  =  analyseresultaat 
■ = aanwezig 
◘ = gedeeltelijk aanwezig 
□ = niet aanwezig 
n.v.t. = niet van toepassing 
 
Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

1.1.1 Luisteren naar verschillende 
soorten teksten. 

■ 

1.1.2 Herkennen van verschillende 
soorten teksten. 

■ 

1.1 Verwerven van 
informatie uit gesproken taal. 

1.1.3 Gebruik maken van 
luisterstrategieën 

■ 

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

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

1.2 Gestructureerd 
weergeven van informatie. 

1.2.4 Samenvatting schrijven. ■ 
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Kerndoel Indicator SLO Specificatie SLO A 

2.1.1 Spreken in verschillende 
gesprekssituaties. 

■ 

2.1.2 Aandacht voor gespreks-
inhoud. 

■ 

2.1.3 Deelnemen aan verschillende 
gespreksvormen. 

■ 

2.1.4 Aandacht voor vorm bij 
taalproductie. 

■ 

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

2.1 Naar vorm en inhoud 
mondeling uitdrukken. 

2.1.5 Gebruik maken van 
spreekstrategieën. 

■ 

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

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

3.2 Beargumenteren van 
eigen oordeel. 

3.2.1 Eigen mening onderbouwen 
met argumenten. 

■ 

4.1.1 Kennis hebben van 
informatieve teksten en/of bronnen. 

■ 

4.1.2 Kennis hebben van 
instructieve teksten en/of bronnen. 

■ 

4.1.3 Gericht naar informatie 
zoeken. 

■ 

4.1.4 Het selecteren van informatie. ■ 

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

4.1 Achterhalen van 
informatie in informatieve en 
instructieve teksten. 

4.1.5 Gebruik maken van 
leesstrategieën  

■ 

5.1.1 Schrijven van teksten met 
verschillende functies. 

■ 

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

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

5.1 Naar inhoud en vorm 
teksten schrijven met 
verschillende functies. 

5.1.4 Gebruik maken van 
schrijfstrategieën. 

■ 

6.1.1 Informatie ordenen bij 
instructieve teksten. 

■ 

6.1.2 Informatie ordenen bij 
systematisch geordende bronnen. 

■ 

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

6.1 Ordenen van informatie 
en meningen. 

6.1.3 Feiten van meningen 
onderscheiden. 

■ 

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

elkaar vergelijken□ 
■ 

7.2.1 Teksten op waarde 
(betrouwbaarheid) beoordelen. 

■ 

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

beoordelen. 

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

8.1.1 Schrijven van verschillende 
soorten teksten. 

■ 8.1 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 
schrijven van voor hen 
bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve 
teksten. 

9.1 Het ontwikkelen van een 
positieve lees cq 
schrijfattitude. 

9.1.2 Positieve schrijfattitude. ■ 

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

10.1 Luisterstrategieën. 

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

10.2 Spreekstrategieën. 

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

10.3 Leesstrategieën. 

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

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

10.4 Schrijfstrategieën. 

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

11.1 Het onderscheiden van 
zinsdelen. 

11.1.3 Werkwoordelijk gezegde. ■ 
11.2.1 Herkennen van 
werkwoordsvormen. 

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

11.3.1 Hoofdregel van de 
beschaafde uitspraak 

■ 

11.3.2 Regels voor de verenkeling 
van klinkers 

■ 

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

11.3 Toepassen van regels 
rond spelling van andere 
woorden dan werkwoorden 

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

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

■ 

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

■ 

11.3.7 Correct spellen van 
leenwoorden  

■ 

 

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

■ 

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

• regels voor het gebruik van 
leestekens. 

11.4 Het gebruik van 
leestekens. 

11.4.8 Hoofdletters ■ 
12.1.1 Algemeen (dagelijkse 
woordenschat) 

■ 

12.1.2 Schooltaalwoorden  ■ 

12.1 Verwerven van een 
adequate woordenschat. 

12.1.3 Woorden ten behoeve van 
het reflecteren op taal 

■ 

12.2.1 Afleiden van 
woordbetekenissen. 

■ 

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

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

12.2.2 Onthouden van nieuwe 
woorden. 

■ 

 
4. Welke leerlijnen komen aan bod, op welke manier gebeurt dat en is er samenhang? 
 
Welke leerlijnen komen aan bod? 
In Taaljournaal Taal komen de leerlijnen luisteren, spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing en 
woordenschat aan de orde. Lezen is niet als compleet uitgewerkte leerlijn aanwezig; wel zijn er 
leesactiviteiten daar waar de taalactiviteiten daartoe uitnodigen. De instap in groep 4 is op  
AVI-niveau 2. Ook is er een extra instapmodule voor deze groep om de overgang tussen groep 3 en 4 
te vergemakkelijken. Taaljournaal Spelling bevat leerstof voor de onveranderlijke woorden en de 
veranderlijke woorden en is gericht op het ontwikkelen van probleemoplossend gedrag. Taaljournaal 
Woordenschat biedt aanvullende leerstof voor meertalige en/of taalzwakke leerlingen. 
 
Op welke manier gebeurt dat? 
Bij spreken en luisteren wordt er aandacht besteed aan verschillende spreekvaardigheden: uitoefenen 
van spreektaken zoals amuseren, overtuigen, informeren, aanzetten tot handelen; doelgericht en 
publiekgericht spreken (bijvoorbeeld verschillende manieren om een boodschap over te brengen) en 
het hanteren van gespreksregels. Bij luisteren wordt aandacht besteed aan de vaardigheden: 
herkennen van spreekstijl, vaststellen van het thema en van het doel van de spreker. Er wordt 
aandacht besteed aan éénrichtingssituaties (bijvoorbeeld luisterteksten op cd; houden van 
spreekbeurt over Unicef), tweerichtingssituaties (overlegmomenten met medeleerling; eigen mening 
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over een onderwerp geven aan de rest van de klas) en meerrichtingssituaties (onder andere bij 
introductie van het thema en doelwoorden bij het ankergesprek). Ook is er aandacht voor de 
communicatieve situatie van het spreken en luisteren, zoals aandacht voor non-verbale aspecten, het 
stellen van luisterdoelen en het publiekgericht spreken. 
Strategieën komen wel aan de orde maar niet altijd expliciet. Strategieën voor gesprekken met 
meerdere leerlingen zijn wel aangetroffen, voor voordracht en tweegesprek echter niet. Zowel 
begrijpend, selecterend als kritisch luisteren komen voor in de methode.  
Bij schrijven (stellen) bevat de methode een analyse van het stelproces in stelvaardigheden: 
verzamelen van informatie, selecteren van informatie, structureren van de tekst, verwoorden van de 
inhoud, toepassen van taalregels, het opmaken van de tekst, reflecteren en reviseren. Er wordt 
gewerkt aan publiek- en doelgericht schrijven. Zowel zakelijke als fictionele teksten komen aan de 
orde. In de bovenbouw maken de leerlingen bij het schrijven gebruik van een schrijfwijzer, waarin 
doel, publiek, tekstsoort, inhoud en opmaak aan de orde komen. 
 
Er worden bij spelling vijf spellingstrategieën onderscheiden: fonologische strategie of luisterweg; 
regelstrategie of regelweg; inprentstrategie of weetweg (voorkeursstrategieën); analogiestrategie of 
net-als-weg; opzoekstrategie of opzoekweg. Bij de onveranderlijke woorden worden 56 
spellingcategorieën onderscheiden; deze sluiten zoveel mogelijk aan bij de door het CITO gebruikte 
indeling. De categorieën zijn ingedeeld naar strategieën. De werkwoordsvormen worden in groep 4 en 
5 behandeld alsof het onveranderlijke woorden zijn. In groep 6 wordt met de werkwoordspelling 
begonnen. De methode hanteert een algoritmische aanpak, de werkwoordwijzer, waarbij de 
persoonsvorm centraal staat. 
 
Bij taalbeschouwing vindt een analyse plaats van het taalsysteem, taalverschijnselen en taalgebruik. 
In de lessen is aandacht voor het reflecteren op taaluitingen en verschijnselen zoals soorten teksten 
en opbouw van teksten, verschillende doelen bij de verschillende taaluitingen en het rekening houden 
met je 'publiek'. Bij het ontleden van zinsdelen komen het onderwerp, de persoonsvorm, het gezegde 
en het lijdend voorwerp aan de orde. Aandacht wordt besteed aan verschillende soorten zinnen zoals 
de vragende vorm en de gebiedende vorm. 
 
Bij woordenschat is voor de selectie van woorden gebruik gemaakt van de lijst van Schrooten en 
Vermeer. Naast frequente woorden komen ook woorden voor die noodzakelijk zijn om de andere 
schoolvakken te kunnen volgen. Per les komen tien woorden aan de orde; vijf hiervan zijn specifiek 
voor meertalige leerlingen. Leerlingen kunnen gebruik maken van een 'woordzoeker' om de betekenis 
van een onbekend woord te achterhalen. Hiervoor wordt een stappenplan gegeven waarin 
verschillende strategieën aan de orde komen zoals het afleiden van de betekenis uit de context, het 
gebruik maken van de opbouw van een woord en het hanteren van een woordenboek (of het 
opzoekboekje dat bij de methode hoort). De optionele deelleergang Taaljournaal Woordenschat biedt 
per jaar 1080 woorden aan. Hierbij wordt het model Verhallen gehanteerd: voorbewerken, 
semantiseren, consolideren en controleren. De doelwoorden kunnen op zeven manieren worden 
gesemantiseerd: contextzin, visualisatie, omschrijving, synoniem, tegenstelling, tweede betekenis en 
overig (bijvoorbeeld spellingaspecten). Per woord worden hiervan minimaal twee en maximaal vier 
aangeboden.  
 
Is er sprake van samenhang? 
Omdat de methode kiest voor functionele activiteiten lopen in de (keuze)lessen elementen uit de 
diverse leerlijnen door elkaar heen. Bij deze activiteiten komen vaak, naast het hoofddoel uit één 
leerlijn, subdoelen uit andere leerlijnen aan de orde. Ook de achttien thema's van de deelleergang 
Taal bieden samenhang tussen de diverse leerlijnen en activiteiten. Daarnaast bieden de thema's 
samenhang met de andere vakken. De thema's zijn namelijk gekoppeld aan de vakgebieden van het 
basisonderwijs. Elk leerjaar kent een eigen invulling van deze thema's. De achttien thema's zijn: 
aardrijkskunde, natuuronderwijs, taal, aardrijkskunde/natuur, taal, samenleving, redzaam gedrag, 
techniek, zelfbeeld/redzaam gedrag, rekenen en wiskunde, techniek, taal, geschiedenis, 
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aardrijkskunde, milieu, sociaal gedrag/redzaam gedrag, kunstzinnige oriëntatie en taal. Bij elk is 
thema is er een anker om het thema van een lessenblok te introduceren. De woorden uit de 
deelleergangen Spelling en Woordenschat zijn gekozen uit dezelfde thema's. 
Expliciete toepassingen van de geleerde taalvaardigheden in buitenschoolse activiteiten zijn maar in 
beperkte mate aangetroffen. Er komen wel vaardigheden voor die bruikbaar zijn bij buitenschoolse 
activiteiten maar deze activiteiten vinden niet daadwerkelijk plaats. Alleen bij de facultatieve 
internetopdrachten kunnen daadwerkelijk e-mails verstuurd worden. 
De leerlijnen voor de overige domeinen zijn veel minder expliciet uitgewerkt. Deel A bevat diverse 
activiteiten voor de mondelinge taalvaardigheid en taalbeschouwing en daarnaast een voorbereiding 
op schrijven. Deel B bevat inhouden en activiteiten voor de domeinen spreken en luisteren, schrijven 
en taalbeschouwing, waaronder eerste grammaticale grondbeginselen. 
 
Er is aandacht voor de communicatieve situaties van de tekst. Er wordt aandacht besteed aan teksten 
uit de eigen omgeving en aan eigengemaakte teksten (in groep 1 en 2 ‘kriebelkrabbels’ en in groep 3 
bijvoorbeeld het ‘zigzag-boekje’). Prenten- en voorleesboeken buiten de methode worden in groep 1 
en 2 alleen ingezet als leerkrachten met behulp van het Routineboek zelf thema’s ontwikkelen. In 
groep 3 komen tijdens het vrij lezen verschillende jeugd- en prentenboeken aan de orde. 
 
Is er sprake van samenhang? 
De leessleutel is een methode voor voorbereidend en aanvankelijk lezen en taal. Naast deze methode 
is in groep 3 geen andere taalmethode nodig. Dit maakt het mogelijk dat alle leerlijnen in samenhang 
worden aangeboden. Geleerde taalactiviteiten worden expliciet toegepast in schoolse situaties. Ook 
toepassingen voor buitenschoolse situaties zijn aangetroffen. De methode gaat uit van de 
werkelijkheid en het lezen in de werkelijkheid. Bijvoorbeeld het lezen van opschriften, maken van 
uitnodigingen of van foto's. In elk thema is er een thuistip. Dit is een opdracht die met het thema te 
maken heeft en die thuis wordt uitgevoerd samen met de ouders of een oudere broer of zus. 
Facultatief kan bij de methode een thuisboekje worden gebruikt met tekst en opdrachten die de 
kinderen samen met hun ouders kunnen lezen en maken.  
 

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 verschillende 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  ■ 

vanaf  

groep 6 
 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? 
 
De methode is cyclisch opgebouwd. Doelen uit een bepaalde les of leerjaar komen op een ander 
tijdstip terug, hetzij als hoofddoel, hetzij als subdoel. Niet alle doelen komen in alle leerjaren voor. 
Omdat de methode kiest voor functionele activiteiten lopen in de (keuze)lessen elementen uit de 
diverse leerlijnen door elkaar heen. Bij deze activiteiten komen vaak, naast het hoofddoel uit één 
leerlijn, subdoelen uit andere leerlijnen aan de orde. Herhaling en verdieping van de leerstof wordt op 
deze wijze gewaarborgd. Expliciete criteria hiervoor zijn echter niet aangetroffen. Taaljournaal geeft 
per leerlijn een overzicht van de doelen die de methode nastreeft. Uit deze doelstellingen is een 
gestructureerde opzet op macroniveau af te leiden. Daarnaast biedt de methode, vooral bij spreken en 
luisteren, taalbeschouwing en schrijven, ook een veelheid taalervaringen aan met de bedoeling de 
voorwaarden te scheppen voor de ontwikkeling van de taalvaardigheid. Dit geldt zowel voor de 
leerstof op macroniveau als ook op microniveau. 
In Taaljournaal is de leerstof voor NT1- en NT2-leerlingen geïntegreerd. De methode hanteert voor 
beide groepen bewust dezelfde doelen. Binnen de woordenschatleerlijn is er specifieke aandacht voor 
meertalige leerlingen. Op dag 1 van elke week krijgen zij vijf aanvullende woorden. Daarnaast is er 
een aanvullend woordenschatprogramma. Bij de opdrachten in het taalboek en het activiteitenboek 
worden tips gegeven voor meertalige leerlingen.  
 
Taaljournaal Taal bevat per leerjaar achttien thema’s van twee weken. In de eerste week wordt er 
vooral gewerkt aan de mondelinge doelen; in de tweede week aan de schriftelijke doelen. De opbouw 
van een lesweek is steeds hetzelfde. Per week zijn er vijf taallessen van vijftig minuten. Op dag 1 en 
dag 3 vinden begeleide lessen plaats. Dag 1 wordt besteed aan woordenschat (vijf woorden NT1 en 
vijf woorden NT2); dag 3 aan taalbeschouwing (volgens het model van directie instructie). Elke les 
kent zijn eigen vaste opbouw. Dag 1: anker (10 minuten), semantiseren (15), zelfstandig werken (15), 
activiteiten kiezen (10). Dag 3: startactiviteiten (10) instructie (10), zelfstandig werken (10), 
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terugkoppeling (5), zelfstandig werken (10) en afsluiting (5). Op dag 2 en 4 vinden keuzeactiviteiten 
plaats en werken leerlingen zelfstandig. Op deze dagen komen de verschillende leerlijnen 
geïntegreerd aan de orde. Op dag 5 worden activiteiten afgerond, kunnen leerlingen extra begeleiding 
krijgen, vindt toetsing plaats (week 2) en wordt werk uit de portfolio gepresenteerd.  
 
De leerstof voor Taaljournaal Spelling is verdeeld over negen blokken van vier weken. De structuur 
van elk blok is gelijk: week 1 introductie en oefeningen eerste spellingcategorie; week 2 introductie en 
oefeningen tweede spellingcategorie ; week 3 derde spelling categorie, herhaling en toetsing; week 4 
remediëren (computer of kopieerbladen). Leerlingen die geen remediëring nodig hebben, gaan verder 
met de sterkaarten voor taal en spelling of met materialen uit het taalgedeelte. Elke week zijn er drie 
spellinglessen van twintig minuten. Les 1: aanbieden spellingcategorie aan de hand van een verhaal 
en opdrachtwerkboek; les 2: instructie en zelfstandig werken werkboek; dag 3: zelfstandig werken aan 
keuzeopdrachten op de kopieerbladen. In week 3 wordt er op de derde dag getoetst.  
 
Taaljournaal Woordenschat is een optionele leergang voor NT2-leerlingen/taalzwakke leerlingen in de 
vorm van een computerprogramma. Leerlingen doorlopen het geheel zelfstandig. Per week worden er 
in drie sessies dertig doelwoorden aangeboden. Op de vierde dag vindt toetsing plaats. Leerlingen zijn 
ongeveer anderhalf uur per week met het programma bezig. De doelwoorden kunnen op zeven 
manieren worden gesemantiseerd: contextzin, visualisatie, omschrijving, synoniem, tegenstelling, 
tweede betekenis en overig (bijvoorbeeld spellingaspecten). Per woord worden hiervan minimaal twee 
en maximaal vier aangeboden.  
 
In Taaljournaal is de leerstof voor NT1- en NT2-leerlingen geïntegreerd. De methode hanteert voor 
beide groepen bewust dezelfde doelen. Binnen de leerlijn woordenschat is er specifieke aandacht 
voor meertalige leerlingen. Op dag 1 van elke week krijgen zij vijf aanvullende woorden. Daarnaast is 
er een aanvullend woordenschatprogramma. Bij de opdrachten in het taalboek en het activiteitenboek 
worden tips gegeven voor meertalige leerlingen.  
 
Tabel onderwijstijd 
 
Taaljournaal Taal Groep 4-8 
Minimale onderwijstijd (in uren) 150  
Maximale onderwijstijd (in uren) 166  
Aantal weken per jaar 36 (en 4 uitloopweken) 
Aantal blokken per jaar 18  
Aantal lessen per jaar 180 
Aantal lessen per week 5  
Lesduur (in minuten) 50 

 
Taaljournaal Spelling Groep 4-8 
Minimale onderwijstijd (in uren) 27 
Maximale onderwijstijd (in uren) 40 
Aantal weken per jaar 36 (en 4 uitloopweken) 
Aantal blokken per jaar 9 
Aantal lessen per jaar 108 
Aantal lessen per week 3 
Lesduur (in minuten) 20 
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De maximale onderwijstijd voor taal is inclusief het extra blok (uitloop schooljaar) maar exclusief de 
deelleergang Woordenschat voor meertalige en taalzwakke leerlingen. Deze deelleergang bevat 
oefenstof voor 36 weken. Per week zijn de kinderen ongeveer één uur bezig met het programma, 
verdeeld over vier sessies. 
De minimale onderwijstijd voor spelling geldt voor goede spellers; zij kunnen elke vierde week van een 
blok hun tijd besteden aan andere taalactiviteiten dan spelling. Bij de maximale onderwijstijd zijn, 
naast de uren voor remediëring in week 4, ook de uren van het extra blok van vier weken 
meegenomen. 
 
Tabel leerstofordening 
 

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

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

 
6. Hoe vindt instructie plaats? 
 
In de handleidingen Taaljournaal staan bij de lesbeschrijvingen aanwijzingen voor de werkwijze die 
wordt gehanteerd tijdens de les. Elke soort les kent zijn eigen vaste opbouw. In de methode komen 
verschillende instructiemodellen voor. Op dag 1 en dag 3 (leerkrachtafhankelijke lessen voor 
respectievelijk woordenschat en taalbeschouwing) wordt gewerkt met het directe instructiemodel. Op 
dag 2 en dag 4 vinden keuzeactiviteiten plaats. Deze bevatten probleemgerichte instructie. Leerlingen 
vinden de instructieteksten bij de opdrachten. De methode bevat extra aanwijzingen om bij de 
instructie in te spelen op mogelijke problemen van meertalige en/of taalzwakke leerlingen. Op dag 5 
heeft de leerkracht de mogelijkheid om aanvullende instructie te geven. Aanwijzingen voor het 
bijstellen van de instructie tijdens de les ontbreken. In de computerprogramma's wordt doelgerichte 
feedback gegeven, afhankelijk van de resultaten. Binnen de gestructureerde lesopbouw, worden er 
verschillende instructieprincipes gehanteerd. Zo komen er binnen de leerlijn spelling de volgende 
instructieprincipes afwisselend voor: automatiseren; inprenting; aanleren van regels en analogie. Bij 
schrijven onder andere: het gebruik van voorbeeldteksten, hardop denken, samenwerkend leren en 
planmatig schrijven. Bij taalbeschouwing komen aan bod: gebruik van hulptermen en het aanleren van 
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regels. Bij woordenschat kunnen de doelwoorden op zeven manieren worden gesemantiseerd: 
contextzin, visualisatie, omschrijving, synoniem, tegenstelling, tweede betekenis en overig 
(bijvoorbeeld spellingaspecten). De instructie die gehanteerd wordt is altijd doelgericht, de lesdoelen 
zijn specifiek geformuleerd en gericht op een beperkt aantal aspecten. Daarnaast is ze ook altijd 
interactief. 
 

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 ■ 
6. De methode:  
6.1 geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie  ■ 
6.2  geeft aanwijzingen voor het peilen van instructiebehoeften en -mogelijkheden tijdens de les □ 
6.3 geeft aanwijzingen om tijdens de les de instructie bij te stellen ■ 
6.4 geeft suggesties voor deelinstructie aan risicoleerlingen ■ 
6.5 kent een aanvullende instructie voor NT2-leerlingen  ■ 

 
7. Hoe vindt verwerking plaats? 
 
In de methode komen bij alle leerlijnen gevarieerde werkvormen voor, zowel mondelinge als 
schriftelijke. Mogelijke werkvormen: schriftelijke opdrachten in taalboek/werkboek (zowel gesloten als 
open opdrachten); werken op de computer (programma voor woordenschat en spelling; 
internetopdrachten) knippen, plakken en tekenen (opdrachten kopieerbladen), taalspellen, 
rollenspellen. Ook klassikale werkvormen komen voor (introductie, instructie). De groeperingsvormen 
zijn afhankelijk van het soort les en opdracht. Dag 1 en 3 zijn grotendeels klassikaal, met daarbij 
momenten waarop individueel of in tweetallen gewerkt wordt. Bij de keuzeactiviteiten komen 
opdrachten voor die individueel, in tweetallen of in kleine groepjes worden gemaakt. Dit staat met 
symbolen bij de keuzeactiviteiten aangegeven. De volgende activiteiten zijn mogelijk: bakkaart 
(samen), kopieerblad (knippen en plakken), activiteitenboek (twee opdrachten waarbij de nadruk ligt 
op samenwerken) en internetactiviteiten. De leerstof bij spelling wordt voornamelijk individueel 
verwerkt (werkboek); bij de keuzeopdrachten wordt veelal in tweetallen gewerkt. Het 
computerprogramma voor de woordenschat wordt individueel of in tweetallen doorlopen. Met de 
methode is bij de verwerking van de leerstof mogelijk in te spelen op verschillen tussen leerlingen met 
betrekking tot belangstelling, leerstijl, niveau en tempo. Taaljournaal biedt naast de basisstof ook 
verrijkingsstof. Er zijn uitloopopdrachten (steropdrachten) voor die leerlingen die sneller klaar zijn met 
de basisstof. Voor meertalige en taalzwakke leerlingen bevat de methode tips bij de activiteiten, 
eenvoudiger opdrachten in het lesboek, een computerprogramma woordenschat (complete 
deelleergang) en een computerprogramma spelling (remediëring). Bij het computerprogramma wordt 
individuele sturing en feedback gegeven. Voor taalvaardige kinderen zijn opdrachtkaarten 
(sterkaarten) ontwikkeld voor taal en spelling. Bij de keuzeactiviteiten is rekening gehouden met 
verschillen in belangstelling en leerstijl. 
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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. 
■ 

 
8. Welke handreikingen biedt de methode voor de organisatie van het taalonderwijs? 
 
Bij Taaljournaal Taal zijn lessen afwisselend leerkrachtafhankelijk (dag 1 en 3) en zelfstandig werken 
(keuzeactiviteiten op dag 2 en 4). Een leerling kiest op dag 1 welk keuzeactiviteit hij of zij die week 
maakt. Hiervoor is een registratieblad aanwezig. De leerkracht kan zo zien wat er nog geregeld moet 
worden. Het aantal activiteiten waaruit gekozen kan worden, kan langzaam opgebouwd worden. Bij 
Taaljournaal Spelling is les 1 leerkrachtafhankelijk, les 2 en 3 grotendeels leerkrachtonafhankelijk (dag 
2 korte instructie, dag 3 extra begeleiding en in week 3 toetsing). Het programma voor woordenschat 
wordt zelfstandig doorlopen. Op een vouwblad wordt ingegaan op de organisatie in de klas. Deze is 
afhankelijk van het aantal kinderen dat het programma volgt. In principe wordt er vanuit gegaan dat 
buiten de reguliere taaltijd aan het programma wordt gewerkt. Er worden echter ook aanwijzingen 
gegeven om dit bínnen de reguliere taaltijd te laten plaatsvinden. 
 
De groeperingsvormen zijn afhankelijk van het soort les en opdracht. Dag 1 en 3 zijn grotendeels 
klassikaal, met daarbij momenten waarop individueel of in tweetallen gewerkt wordt. Bij de 
keuzeactiviteiten komen opdrachten voor die individueel, in tweetallen of kleine groepjes worden 
gemaakt. Dit staat met symbolen bij de keuzeactiviteiten aangegeven. De volgende activiteiten zijn 
mogelijk: bakkaart (samen), kopieerblad (knippen en plakken), activiteitenboek (twee opdrachten, 
internetactiviteiten). De leerstof bij spelling wordt voornamelijk individueel verwerkt (werkboek) en bij 
de keuzeopdrachten wordt veelal in tweetallen gewerkt. Het computerprogramma voor de 
woordenschat wordt individueel of in tweetallen doorlopen. 
 
Elke lesweek zijn de kinderen bij taal twee dagen geheel zelfstandig aan het werk. Ze kiezen daarvoor 
steeds uit een aanbod van vijf taalactiviteiten die het beste aansluiten bij hun eigen motivatie en 
leerstijl. Bij de activiteiten staan tips en aanwijzingen. Ook op andere lesdagen zijn er momenten 
waarop kinderen zelfstandig aan het werk zijn (15-20 minuten op dag 1 en dag 3; 25 minuten op dag 
5). In groep 4 wordt aandacht besteed aan de opbouw van het zelfstandig werken. Bij spelling zijn 
leerlingen op dag 2 en 3 grotendeels zelfstandig aan het werk. Er is een antwoordenboekje waarmee 
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leerlingen zelf hun werk kunnen nakijken. Met het woordenschatprogramma wordt geheel zelfstandig 
gewerkt. 
 
De afwisseling van leerkrachtgebonden en leerkrachtonafhankelijke lessen én de ruime aandacht voor 
zelfstandig werken maken de methode geschikt voor combinatiegroepen. Op een uitklappagina in de 
handleiding wordt een lesschema gegeven voor het werken in combinatiegroepen. Bij alle groepen 
komen dezelfde thema’s op een vast tijdstip aan de orde. Hoewel de invulling per groep verschilt, kan 
bij de start van de begeleide lessen hetzelfde anker of dezelfde startactiviteit gebruikt worden.  
 

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 
Taaljournaal kent twee keer per week (dag 2 en 4) observatiemomenten voor met name de 
mondelinge doelen (spreken, luisteren, lezen). Bij deze observaties staat één taaldoel centraal. In de 
kopieermap zijn negen observatieverslagen te vinden waarmee de observatiepunten uit de 
handleiding worden geregistreerd. Vanuit deze gegevens kan actie worden ondernomen. 
Daarnaast zijn er één keer per vier weken mogelijkheden voor observaties van gedrag op momenten 
dat leerlingen zelfstandig aan het werk zijn. Voor de drie basisbehoeften: relatie, competentie en 
autonomie is er een observatieformulier in matrixvorm met concrete observatiepunten voor de 
individuele leerling of kleine groepjes leerlingen. De leerkracht kan de observatieresultaten aan de 
orde stellen in de portfoliobespreking. 
 
Toetsing 
Voor woordenschat en de schriftelijke hoofddoelen zijn er schriftelijke toetsen in Taaljournaal 
opgenomen die op dag vijf van de tweede week van elk blok worden afgenomen. Voor de achttien 
blokken per leerjaar zijn er dus achttien toetsen. De toetsopbouw is drieledig: een woordenschattoets, 
opgaven voor de taaltoets en een opgave voor het sleepdoel. Dit sleepdoel is gerelateerd aan de 
leerstof van vier weken geleden. Voor de toetsen zijn twee toetsboekjes ontwikkeld, die alleen voor 
wat betreft het toetsonderdeel woordenschat verschillen: voor meertalige en taalzwakke leerlingen zijn 
er vierkantje-opdrachten, voor de overige leerlingen zijn er rondje-opdrachten. Een score van 80% is 
bij de woordenschattoets voldoende. De taaltoetsen sluiten aan bij de doelen van de lessen van dag 3 
van de 1e en 2e week en bij dag 2 en 4 van de tweede week. Voor de taaltoetsen zijn geen absolute 
scores en normering aangegeven. Wel zijn in de handleiding beoordelingscriteria opgenomen. 
Registratie vindt plaats op de kopieerbladen of met behulp van het methoderegistratiesysteem. Met dit 
laatste systeem kunnen de prestaties van de leerlingen ook geanalyseerd worden. Er is geen 
remediëring na de toets, maar de methode biedt herhaling door de concentrische opbouw en 
geïntegreerde leerlijnen waardoor leerstof nogmaals aan bod komt. 
Ook voor de leerlijn Spelling zijn er toetsen ontwikkeld. De leerstof voor spelling is verdeeld over 
negen lesblokken van vier weken. Aan het einde van de derde week wordt de toets afgenomen, de 
mixtoets. Deze toets staat in de handleiding. De leerlingen vullen de gedicteerde veranderlijke en 
onveranderlijke woorden in op een kopieerblad. Voor de resultaten van de mixtoets is er een 
registratieblad in de kopieermap. Hierbij wordt een normering van 80% gehanteerd. Aan de hand van 
een foutenanalyse wordt duidelijk of er remediëring nodig is. Extra oefening vindt in de vierde week 
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van ieder blok plaats, waarbij kopieerbladen of het computerprogramma Spelling worden ingezet. Het 
computerprogramma geeft automatisch hulp bij bepaalde spellingsproblemen. Ook de mixtoets kan 
met het computerprogramma worden afgenomen. Zowel de resultaten van de remediëringsoefeningen 
als de toetsen worden bijgehouden. De leerlingen kunnen op een kopieerblad, het 'Klim op blad' zelf 
hun resultaten over een jaar registreren. Drie keer per jaar zijn er beoordelingstoetsen (week 12-24-
36) waarin alle categorieën uit de afgelopen twaalf weken aan de orde komen. Ook hiervoor zijn in de 
kopieermap registratiebladen opgenomen. 
Bij Taaljournaal Woordenschat worden aan het einde van elke week alle dertig nieuwe woorden 
getoetst. De computer houdt alle vorderingen bij en past de oefeningen aan. In het leerkrachtgedeelte 
kunnen de resultaten van zowel de oefensessies als van de toetsen bekeken worden. 
 
Portfolio 
Naast observeren en toetsen kent Taaljournaal nog een evaluatiemogelijkheid: de portpolio. Hierin 
kunnen de schriftelijke producten van de kinderen en de keuzebladen worden opgeborgen. Op de 
achterzijde van de keuzebladen is ruimte voor procesevaluatie door de leerlingen voor alle 
keuzeactiviteiten met uitzondering van de internetopdrachten. Leerlingen kunnen resultaten per 
spellingcategorie op een kopieerblad noteren en dit in de portfolio opnemen. 
 
1. Observatie 

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

Eén keer per vier weken 
(2 blokken) is er 

observatie van gedrag. 
Twee dagen per week 
worden de taaldoelen 

geobserveerd. 
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2. Toetsing 
 

1. Toetsing komt voor binnen de domeinen:  
1.1 spreken en luisteren ■ 
1.2. lezen ■ 
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 ■ 
2.4 schrijfstrategieën ■ 
3. De toetsen hebben als functie:  
3.1 instaptoetsen ◘ 

Deze toets wordt 
alleen in het begin 

van groep 8 
afgenomen. 

3.2 signaleringstoetsen ■ 
3.3 diagnostische toetsen □ 
3.4 voortgangstoetsen ■ 
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. ◘ 

Alleen voor de 
domeinen spelling 
en woordenschat 

wordt een normering 
van 80 % 

aangehouden. 
6. Binnen de methode vindt toetsing plaats:  
6.1 per blok ■ 
6.2 per thema/les □ 
6.3 per opgave □ 
6.4 anders ■ 

Beoordelingstoetsen 
voor spelling zijn 
drie keer per jaar. 

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 

■ 
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7.2 de methode biedt aanwijzingen voor het remediëren van gebleken problemen ◘ 
Alleen voor spelling 
zijn er aanwijzingen 

voor remediëring. 
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? 
 
Taaljournaal kenmerkt zichzelf als een adaptieve methode. De methode besteedt aandacht aan 
verschillen in: interesse, tempo, aanpak, achtergrondkennis, benodigde hulp, taalvaardigheid en 
diepgang. Bij de deelleergang Taal zijn de keuzeopdrachten zodanig vormgegeven dat differentiatie 
naar interesse, tempo, leerstijl en niveau mogelijk is. De deelleergang Spelling bevat per week vier 
keuzeopdrachten waarbij differentiatie naar tempo en belangstelling mogelijk is.  
 
Taaljournaal biedt in het algemene gedeelte van de handleiding een overzicht van de doelen, voor de 
hele methode en voor het betreffende leerjaar. Verder is er een overzicht van de doelen voor een 
lesblok (twee weken/thema’s) en per les is er ook een doelvermelding, met een verwijzing naar de 
jaardoelen. Alle doelen zijn basisdoelen, er zijn geen aparte verrijkingsdoelen geformuleerd. Wel 
worden er naast de hoofddoelen ook incidentele doelen bij een specifieke activiteit geformuleerd. 
Deze zijn geformuleerd om ervoor te zorgen dat ook alle kinderen op termijn de beoogde 
doelstellingen halen. 
Taaljournaal biedt naast de basisstof wel verrijkingsstof. Er zijn uitloopopdrachten (steropdrachten) 
voor die leerlingen die sneller klaar zijn met de basisstof. Voor meertalige en taalzwakke leerlingen 
bevat de methode tips bij de activiteiten, eenvoudiger opdrachten in het lesboek, een 
computerprogramma woordenschat (complete deelleergang) en een computerprogramma spelling 
(remediëring). Bij het computerprogramma wordt individuele sturing en feedback gegeven. Voor 
taalvaardige kinderen zijn opdrachtkaarten (sterkaarten) ontwikkeld voor taal en spelling. Er is in de 
toets geen onderscheid tussen basisstof en verrijkingsstof. De toetsresultaten geven de leerkracht wel 
de mogelijkheid om te differentiëren op zowel: aanbod/inhoud, doelen, instructie en verwerking. Voor 
het onderdeel woordenschat wordt dit door de computer bijgehouden. 
 
De methode Taaljournaal geeft aanwijzingen voor het variëren van de instructie. Aanwijzingen voor 
het bijstellen van de instructie tijdens de les ontbreken. Onder ‘extra suggesties’ wordt soms vermeld 
welke problemen anderstalige kinderen kunnen ondervinden. Daardoor is het mogelijk om 
instructiebehoeften en -mogelijkheden te peilen. 
 
Voor dit leergebied is het van groot belang dat de leeractiviteiten gericht zijn op het verwerven van 
taalvaardigheidstrategieën. Op deze manier zullen leerlingen in staat zijn om zelfstandig om te gaan 
met het produceren of verwerken van taal. Taaljournaal geeft in de handleiding aan welke strategieën 
een leerling moet hanteren. Hierbij wordt ook aangeven (onder het kopje 'suggesties') welke mogelijke 
problemen die bepaalde risicogroepen kunnen hebben bij het hanteren van die strategieën. De 
methode biedt mogelijkheden voor zelfstandige verwerking van de leerstof. Op deze manier krijgen 
leerlingen de kans om zelf te ondervinden of de stof echt goed is begrepen. Hierdoor krijgt de 
leerkracht de handen vrij voor vragen van kinderen of de kans om te kijken hoe kinderen met de 
activiteiten aan de slag zijn. 
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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? 
 
Elke jaargroep heeft zijn eigen kleur. Deze kleur is consequent doorgevoerd bij alle materialen, zowel 
aan de buitenzijde als aan de binnenzijde (steunkleur bij aanwijzingen, tekst werkboek). 

 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerkracht    

handleidingen 
Taal en Spelling 

25 cm x 23 cm 
(ringband) 

ringband (losbladig) met harde, 
geplastificeerde kaft;  

buitenzijde per groep vaste kleur 
(geldt voor alle onderdelen); 
binnenzijde zwart/wit met 
steunkleur  

kopieerbladen 
Taal en Spelling 

25,5 cm x 31 cm 
(map); 
kopieerbladen 
bladen a4-formaat 

losbladig; ringband met harde, 
geplastificeerde kaft; 

buitenzijde in kleur groep; tekst 
en tekeningen op kopieerbladen 
in zwart/wit, bij werkbladen 
aanwijzingen in kantlijn 
 

Materiaal Formaat (b x h) Uitvoering Presentatie 
leerling    

lesboek 17 cm x 25 cm harde, geplastificeerde kaft; 
gebonden 

binnen- en buitenzijde in kleur; 
tekeningen en foto's in kleur, 
symbolen voor samenwerken en 
extra opdrachten; 
bij opdrachten tips en uitleg 
woorden in kader 

activiteitenboek 21,5 cm x 30 cm harde, geplastificeerde kaft; 
gebonden 

buiten en binnenzijde in kleur; 
tekeningen en foto's in kleur, 
symbolen voor samenwerken en 
extra opdrachten; 
bij opdrachten tips en uitleg 
woorden in kader 

werkboek A4-formaat slappe kaft; geniet buiten- en binnenzijde in kleur 
groep; tekeningen in kleur groep, 
tips in kader 

antwoordenboek 14,5 cm x 21 cm slappe, geplastificeerde kaft; 
geniet 

buitenzijde in kleur groep, 
binnenzijde in zwart/wit met 
steunkleur 

toetsboek A4-formaat slappe kaft; geniet buitenzijde kleur groep; 
binnenzijde zwart/wit 

opzoekboek 12,5 cm x 15 cm harde, geplastificeerde kaft; 
gebonden 

buitenzijde in kleur; binnenzijde 
zwart/wit met steunkleur; deel 
van woorden voorzien van 
tekening 

kaartenbakken 35 cm x 25,5 cm 
(bak) kaarten A-4 
formaat 

houten bak met deksel; 
kartonnen kaarten (losbladig) 

kaarten in zwart-wit met 
steunkleur; aanwijzingen in de 
kantlijn 

cd-roms 21 cm x 21 cm cd-rom met handleiding in 
kartonnen opbergdoos 

afbeeldingen in kleur; met geluid 
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12. Welke informatie staat er in de handleiding? 
 
De handleidingen Taal bestaan uit vier delen:  
- algemeen deel met daarin: de kenmerken van de methode, de leerlijnen, de werkwijze en een 

overzicht van de materialen;  
- begeleiding bij de lessen: per blok een introductie van het thema, overzicht benodigde materialen 

(per les) en uitgewerkte lesbeschrijvingen met daarbij, afhankelijk van lesdag, vermelding van 
ankerwoorden, hoofddoel, subdoelen, lesinhoud, instructie, activiteiten, aanwijzingen voor 
observatie, organisatie en zelfstandig werken en de antwoorden;  

- teksten audio-cd van de desbetreffende groep;  
- woordenlijst desbetreffende groep.  
Vóór in de handleiding zit een uitklapkaart met aanwijzingen voor de werkwijze per week en het 
werken in combinatiegroepen. 
De handleidingen Spelling bestaan uit drie delen:  
- een algemeen gedeelte (voor alle groepen gelijk) waarin de uitgangspunten, de leerstof van de 

onveranderlijke woorden, de leerstof van de veranderlijke woorden, differentiatie, de start van de 
methode per jaargroep en het werken in combinatiegroepen aan de orde komen; 

- een bijzonder gedeelte voor de desbetreffende groep met daarin een overzicht van de leerinhouden 
en van de materialen; 

- de lesbeschrijvingen met per week een overzicht van de lesdoelen, materialen, woorden uit het 
woordpakket en de aanwijzingen voor de voorbereidingen en per les een uitgewerkte 
lesbeschrijving.  

Afhankelijk van jaargroep en soort les komen daar één of meer van de volgende onderdelen aan de 
orde: introductie, oriëntatie, startopdracht, verhaal, strategiekeuze, bespreken, instructie en samen 
oefenen. 
De handleidingen Woordenschat zijn beknopt en bevatten zowel inhoudelijke en organisatorische 
instructie als technische instructie. Aan de orde komen: starten met het programma, opbouw 
leerlingendeel, leerkrachtendeel (instellingsmogelijkheden, registratie), problemen voorkomen en 
oplossen en onderwijskundige verantwoording. 
 
 
 
13. In hoeverre is er aandacht voor multiculturele thema's? 
 
Uitgangspunt van de methode is de Nederlandse samenleving met daarin multiculturele aspecten. Bij 
bepaalde activiteiten is informatie opgenomen die met cultuurverschillen te maken heeft (kaders met 
titel 'Extra'). Ook bij taalbeschouwing wordt hieraan aandacht besteed. In de handleiding worden tips 
gegeven voor het omgaan met verschillende culturen en leefomstandigheden. Op de tekeningen en 
foto's in het leerlingenmateriaal komen mensen met verschillende huidskleur voor, maar blanke 
mensen hebben de overhand. De methode bevat verschillende namen, waaronder Nederlandse, 
Turkse, Arabische en Engelse namen. 
 
 
 
14. In hoeverre is er aandacht voor de rolverdeling tussen mannen en vrouwen? 
 
Zowel in de afbeeldingen als in de teksten komen meisjes/vrouwen en jongens/mannen ongeveer 
even vaak voor. Er komen roldoorbrekende rollen (bijvoorbeeld meisje als piloot, jongen die niet van 
voetbal houdt) en rolbevestigende rollen voor. 
 


