
                     

         

 

 

KIJKWIJZER Talenbeleid 
 

 

Domein Onderwerpen (Zelf)evaluatie 

LEZEN 

Klasbib / schoolbib  Ik voorzie in mijn klas een aantrekkelijke leeshoek 
 Ik ga met mijn leerlingen op verkenning in de klasbib 
 Ik zet om de 14 dagen een ander boek in de kijker  
 Ik ga één keer per maand met mijn klas naar de schoolbib 

 

  

Vrij lezen  Ik bouw in mijn weekplanning structureel 50 minuten vrij lezen in gespreid over 
minstens 2 momenten (zichtbaar in planner van smartschool) 

 Ik lees mee met mijn leerlingen tijdens het vrij lezen OF ik ga langs bij mijn 
leerlingen om hen te motiveren of vragen te stellen over hun boek 

 Ik praat met mijn leerlingen over de boeken die ze lezen  
 

  

Voorlezen  Ik lees minstens één keer per week voor (suggestie) 
 

  

SPELLING 

spellingslessen  Ik spreid mijn lessen spelling over de week: 3 x 25 min OF aanbieding + 
inoefening, maar ik blijf inoefenen tot aan het dictee 
 

  

Dictees  Wekelijks dictee: Ik zet op het dictee geen punten voor in het rapport.  
Het partnerdictee dient om te leren van elkaar, de betrokkenheid van de 
leerlingen te verhogen bij het inoefenen van de spellingsregels. Indien mogelijk 
doe ik dit in de vorm van een buitenles. 

 Themadictee: Ik neem het themadictee af van mijn klasgroep. Deze resultaten 
neem ik mee in het rapport. 

 Controledictee: Als leerkracht van het 6de leerjaar neem ik het controledictee af. 
Ik doe dit zodat mijn leerlingen leren om een grotere hoeveelheid in te 
studeren. In de week van het controledictee plan ik geen nieuwe 
spellingslessen. Ik herhaal enkel de spellingsmoeilijkheden van het grote dictee. 

 Ik leer mijn leerlingen aan hoe ze kunnen studeren voor een thema- of 

  



controledictee. Ik oefen dit met hen vanaf het begin van het schooljaar. 
 Als maatregel fase 1 geef ik de leerlingen een lijst met woorden mee om in te 

oefenen. Ik geef hen een zorgdictee. Ik noteer deze maatregel in Smartschool. 
 

TOETSEN 

  Ik neem geen summatieve toetsen af. Ik mag deze toetsen wel gebruiken als 
herhalingsoefeningen. 

 Ik wissel mijn toetsen ‘Begrijpend Lezen’ af met fictie/non-fictie. 
 Ik zet de H-blaadjes in vóór een toets als herhaling (suggestie). 

 

  

WOORDENSCHAT - Padlet 

Woordenselectie 

Woorden selecteren  
adhv de piramide. 

Ik selecteer samen met mijn miniteam woorden die leerlingen niet kennen en wel 
nodig hebben om onderwijs te kunnen volgen. 

  

 Ik kies tussen 5 en 10 focuswoorden per thema, deze worden aangevuld met 
woorden die we in de klaspraktijk tegenkomen. 

  

 Ik selecteer uit alle onderwijsinhouden woorden.   

 Ik kies uit verschillende woordsoorten zoals zelfstandige naamwoorden, 
werkwoorden, bijvoegelijke naamwoorden, gezegdes,... 

  

Woorden clusteren   Ik maak (samen met de leerlingen) netwerken via grafische modellen. 
Ik maak gebruik van: 

  

 Woord-beeld koppeling   

 Tegenstellingskast   

 Trap   

 Parachute / paraplu   

 En andere   

4 takt model 

Voorbewerken   Voor ik nieuwe woorden introduceer, activeer ik de voorkennis door samen met de 
leerlingen een woordweb te maken.   

  

Semantiseren   Ik geef betekenis aan de woorden door 
 Uit te beelden 

 Uit te leggen  
 Uitbreiden 

  

Consolideren Ik geef betekenis aan de woorden door 
 Uit te beelden 
 Uit te leggen  

  

https://edusoantwerpen.sharepoint.com/sites/bao/devlinderboomlagereschool/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbao%2Fdevlinderboomlagereschool%2FGedeelde%20%20documenten%2FBeleid%5Forganisatie%2FOnderwijskundig%5Fen%5Fzorg%2FOnderwijsaanbod%5Fen%5F%2Dinhoud%2FNederlands%2FWoordenschat&viewid=7c511de6%2D9410%2D4542%2D8c70%2Db4855b57f189
https://edusoantwerpen.sharepoint.com/sites/bao/devlinderboomlagereschool/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbao%2Fdevlinderboomlagereschool%2FGedeelde%20%20documenten%2FBeleid%5Forganisatie%2FOnderwijskundig%5Fen%5Fzorg%2FOnderwijsaanbod%5Fen%5F%2Dinhoud%2FNederlands%2FWoordenschat&viewid=7c511de6%2D9410%2D4542%2D8c70%2Db4855b57f189
https://ovsg.padlet.org/dominiquevertommen/mlyvep8fu60nni3r
https://edusoantwerpen.sharepoint.com/sites/bao/devlinderboomlagereschool/Gedeelde%20%20documenten/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbao%2Fdevlinderboomlagereschool%2FGedeelde%20%20documenten%2FBeleid%5Forganisatie%2FOnderwijskundig%5Fen%5Fzorg%2FOnderwijsaanbod%5Fen%5F%2Dinhoud%2FNederlands%2FWoordenschat%2FKwaliteitskaarten%204%20Takt%20model&viewid=7c511de6%2D9410%2D4542%2D8c70%2Db4855b57f189


 Uitbreiden 

Controleren   Ik controleer of de woorden gekend zijn door 
 observaties 
 toetsen 

Ik richt me op passieve en actieve woordkennis. 
Ik richt me op korte- en lange termijn kennis van de woordenschat die ik aanbied. 

  

Planning 

Planning Ik neem wekelijks in mijn planning een stukje woordenschat op. Je kan dit zien in 
mijn planning op Smartschool.   

  

Schoolafspraken 

Bewaren focuswoorden Ik bewaar mijn focuswoorden per thema in mijn klas zodat elk kind er toegang tot 
heeft. 

  

 


