“Een steuntje in de rug voor
leerling en leraar”

Maak kennis met taalbos

Over de methode

Hét digitale methodisch oefenpakket
Nederlands, dat speciaal ontwikkeld is
voor leerlingen met een taalachterstand in
de Nederlandse taal. Taalbos is met name
geschikt voor:

Het doel van Taalbos is een rijke
taalomgeving te bieden waarin leerlingen
de woorden en regels van de Nederlandse
taal door middel van herhaling inslijten en
geleidelijk uitbreiden. In Taalbos komen
alle belangrijke spellingscategorieën en
grammaticaregels aan de orde, inclusief
werkwoordspelling, en worden de
hoogfrequente woorden uit het dagelijks
leven in aparte woordenschatoefeningen
ingeoefend. Deze woorden zijn ontleend
aan de BAK- en de WAK-lijst.

- leerlingen die moeite hebben met taal
en wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken;

- leerlingen van wie het Nederlands niet
hun eerste taal is, maar die zich de
basis van het de Nederlandse taal al
hebben eigen gemaakt.

Taalbos bestaat uit tien niveaus, elk
verdeeld in vijftien taken, die geleidelijk
oplopen in moeilijkheidsgraad. De methode
start op het niveau van begin groep 4 en
eindigt op het niveau van eind groep 8
(referentieniveau 1F). Om met de methode
te kunnen starten, moeten leerlingen dus
kunnen lezen op AVI niveau 3.

Met Taalbos kiest u voor:

Niveau

Vergelijkbaar met

1

E3-M4

- tien niveaus voor groep

2

M4-E4

- een oefenpakket voor op school

3

E4-M5

4

M5-E5

5

E5-M6

6

M6-E6

7

E6-M7

- meer dan 1000 interactieve

8

M7-E7

- motiverende game-elementen:

9

E7-M8

10

M8-E8

- een prettig leerlingvolgsysteem
voor de leraar;
4 t/m groep 8;
én thuis;

- directe feedback;
- een minimale tijdsinvestering;
- duidelijke instructie in woord,
beeld en geluid;
oefeningen;

sterren verdienen en avatars
bouwen.

Kwaliteitscriteria

- De methode sluit aan bij de eindtermen
voor het basisonderwijs.

- De opbouw in moeilijkheidsgraad heeft
zowel betrekking op het soort woorden
(in de woordenschatoefeningen) als op
de aangeboden spellingscategorieën en
grammaticaregels.

- Door middel van steroefeningen kan de
leraar het instroomniveau bepalen.

- De leerling kan zelfstandig en op eigen
tempo werken.

- Bij het ontwikkelen van Taalbos is
rekening gehouden met de
kwaliteitscriteria die geformuleerd zijn in
de KiesWijzer (digitaal) leermateriaal
NT2 (2018) om het leere ect van de
oefeningen zo groot mogelijk te maken.

Rol van de leraar

- De leraar voegt nieuwe leerlingen toe
aan de leeromgeving.

- De leraar bepaalt in welk niveau de
leerling start en zet dit niveau voor de
leerling klaar. Als later blijkt dat de
leerling beter aan een hoger of lager
niveau kan gaan werken, kan dit op elk
moment worden aangepast.

- De leraar kan instellen hoe zelfstandig
de leerling in Taalbos werkt. Je kunt er
bijvoorbeeld voor kiezen om een heel
niveau voor een leerling open te zetten
of slechts één of enkele taken.

- De leraar kan op elk moment de

ff

voortgang van de leerling volgen. Per
taak kan hij zien hoe ver een leerling is,
hoeveel tijd een leerling aan de
oefeningen heeft besteed, wat zijn
score is op de steropdracht en welke
antwoorden hij heeft gegeven. Dat
maakt het mogelijk om feedback op
maat te geven en bepaalde taken aan te
raden waarin geoefend wordt met het
leerdoel waar de leerling moeite mee
heeft.

Hoewel Taalbos als huiswerk of zelfstandig
studiemateriaal kan worden ingezet, moet
niet vergeten worden dat feedback en
bijsturing van de leraar van cruciaal belang
is voor het leerproces, zowel wat de
motivatie als de prestatie van de leerling
betreft.

Voordelen voor leraar en leerling

- Het systeem voorziet leerlingen van
directe feedback.

- Leerlingen kunnen direct na het
afronden van een oefening nog eens
oefenen met de vragen die in eerste
instantie fout beantwoord waren.

- Leerlingen krijgen inzicht in hun
voortgang doordat zowel op het niveau
van de taak als op opdrachtniveau staat
aangegeven hoe ver ze zijn met het
werk en hoe hoog hun score is.

- Leerlingen kunnen de stof zelfstandig
en in eigen tempo doorwerken. Een
leerling die langzamer leert, meer
oefening nodig heeft of op een lager
niveau instroomt dan zijn klasgenoot,
kan dus toch in hetzelfde programma
werken.

- Een leraar kan op ieder moment de
voortgang van leerlingen bekijken en zo
nodig bijsturen door een hoger of lager
niveau toe te wijzen.

- Digitaal, multimediaal oefenmateriaal
waarin game-elementen verwerkt zijn,
heeft vaak een motiverende werking,
met name voor kinderen en jongeren,
die ook in het dagelijks leven veel
gebruikmaken van multimediale
bronnen.

Meer weten? Neem contact op met een van
onze taalbos experts:
info@taalbos.nl | 040-2047470

Opzet van de taken
Taalbos bevat een gevarieerde selectie
oefeningen en minigames waarmee
leerlingen op zoveel mogelijk verschillende
manieren met de woorden en categorieën
kunnen oefenen.

“Met taalbos wordt het
leuker om aan de
Nederlandse taal te
werken”

- De ene oefening is met audio
ondersteund en heeft tot doel om
klanken te leren onderscheiden en
klank-tekenkoppelingen te maken.

- Andere oefeningen bevatten veel
afbeeldingen en zijn dus meer geschikt
voor het werken aan woordenschat.

- Weer andere oefeningen zijn vooral
gericht op productie, dus op het zelf
schrijven of naschrijven van woorden en
zinnen.

- Tot slot zijn er minigames waarin
woorden op een speelse, motiverende
manier worden herhaald. Bijvoorbeeld:
memory, woordzoeker en ridderslag.

Kenmerkend voor de oefeningen in het
algemeen is dat:

- je de instructie zowel kunt lezen als kunt
horen;

- indien nodig bovenaan de oefening een
voorbeeld is gegeven;

- je aan het einde kunt zien welke
antwoorden goed en fout waren;

- je nog eens kunt oefenen met de
antwoorden die je fout had.

Meer weten? Neem contact op met een
van onze taalbos experts:
info@taalbos.nl | 040-2047470

