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Dé lesmethode voor
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• sterk in verbinding
• efficiënt en doelmatig
• uitdagend voor elke leerling
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van Op niveau
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Sterk in verbinding

Efficiënt en doelmatig

Taal is nodig om je te kunnen uiten: mondeling én schriftelijk. Zo
ben je in contact met anderen en ontdek je nieuwe werelden. Taal
is dus de basis voor communicatie en samenwerking. Kortom: taal
verbindt! En verbinding is hét sleutelwoord voor een succesvolle
deelname aan onze maatschappij. Hoe meer taalvaardigheden je
in je rugzak hebt, hoe meer kansen en mogelijkheden. Dát is wat
Op niveau leerlingen wil meegeven.

De methode helpt leerlingen met een overzichtelijke
structuur:
• elke vaardigheid heeft een eigen kleur;
• de leerdoelen en referentieniveaus staan aan het begin
van elke module;
• de theorie staat bij de opdrachten in herkenbare,
gele kaders;
• online staan handige overzichten, werkwijzers en
grammatica-animaties.

Uitdagend voor
elke leerling

Hoe?
Met een koppeling tussen de vaardigheden!
• De woorden uit het onderdeel Over taal komen terug bij de hoofdvaardigheden Lezen, Schrijven en Spreken, Kijken en Luisteren.
• De lesstof bij de hoofdvaardigheden sluit zo veel mogelijk op elkaar
aan. Leerlingen leren bijvoorbeeld eerst tekstsoorten herkennen,
waarna ze bij Schrijven en Spreken zelf een tekstsoort produceren.
• Geleerde stof bij Grammatica en Spelling wordt toegepast bij
Schrijven.
• Elk blok sluit af met een projectopdracht waarin verschillende
vaardigheden geïntegreerd zijn.

Kies simpel een leerroute

Op niveau als leesspecialist

Startpagina docent:
efficiënte extra’s

Lezen legt een stevige basis voor een goede taalvaardigheid.
Daarom besteedt Op niveau veel aandacht aan Lezen. Zo begint elk
blok met een actueel fictiefragment. Zo maken leerlingen kennis met
verschillende stijlen van jeugdliteratuur. Dat vergroot hun motivatie
voor lezen.  
Het zakelijk lezen gebeurt met een leesplan: voor, tijdens en na
het lezen. Bovendien zijn alle leesteksten als audio beschikbaar.
Wel zo makkelijk!

Taal moet je doen
Met Op niveau werk je veel aan de productieve vaardigheden Schrijven,
Kijken en Luisteren, Spreken en Gesprekken. Want taal moet je doen!

Op niveau is natuurlijk ook helder voor docenten.
De methode is zowel per blok (lineair) als per vaardigheid
(modulair) te doorlopen. Een combinatie van
beide is ook mogelijk. Wilt u modulair werken?
Dan behandelt u Lezen vóór Schrijven en Spreken,
Kijken en Luisteren, omdat de theorie bij Lezen als
eerste aan bod komt. Het leerstofoverzicht helpt u
simpel een leerroute kiezen.

Op de startpagina van de docent staan ook nog handige
overzichten, toetsen, uitwerkingen en extra lesmateriaal,
zoals de lesbrieven van de Jonge Jury en Alles over taal.

modulair

lineair

Op niveau wil leerlingen zo taalvaardig mogelijk maken.
Op een uitdagende en dus motiverende manier. Zo zijn
ze goed voorbereid op het examen, een vervolgopleiding en een baan. Uiteraard behandelt de methode álle
onderdelen van het Referentiekader Taal. Op niveau laat
leerlingen ‘groeien in taal’ en biedt daarom het volgende:
• De leerstof kent een gedegen opbouw: van begrijpen,
naar toepassen en inzicht. Deze opbouw is zichtbaar
door OBIT- en RTTI-taxonomieën bij de opdrachten.
Ook is extra aandacht besteed aan goed formuleren
en een heldere vraagstelling.

• Voor de productieve vaardigheden zijn rubrics
ontwikkeld: beoordelingsschalen die meer zeggen
dan een enkel cijfer. De leerling ziet wat goed ging en
minder goed, weet of hij op het gewenste niveau zit
en op welke punten hij beoordeeld gaat worden.
Met de rubrics kunt u ook uitstekend  differentiëren.
• Zit de leerling goed op niveau? Dan maakt hij de
plusopdrachten. Heeft hij extra ondersteuning nodig?
Daarvoor zijn de uitgebreide, digitale bijspijkeropdrachten.
• U kunt leerlingen ook digitaal toegang geven tot licenties van een hoger of juist lager niveau. Zo krijgen ze
altijd het materiaal dat ze nodig hebben.
• Digitaal zijn er opstroommodules voor leerlingen die
kunnen doorstromen naar een hoger niveau.

Toetsen met rtti-keurmerk

Op niveau luistert naar docenten

Op niveau onderbouw 2e editie is trots op het keurmerk
RTTI-toetsen. De methode biedt de volgende toetsen:
• Bloktoetsen na elk blok;
• Grammatica, Spelling, Over taal, Lezen, Kijken en
Luisteren: vaardigheidstoetsen per twee blokken;
• Fictie, Schrijven: toetsopdracht per blok.

Het vak Nederlands is in beweging. Veel gehoorde
wensen van docenten zijn:
• geef meer ruimte aan de inhoud;
• biedt vaardigheden in samenhang aan;
• maak het nut van het vak duidelijk.

Per toets is een A- en een B-versie beschikbaar.

Nieuw: plusvragen in de toets

en!

Daarom heeft leerjaar 4 een andere opzet:
• Blok 1 - 3: blokken met hoofdvaardigheden:
- focus op inhoud;
- examenvoorbereiding;
- actief aan de slag met taal.
• Blok 4: volledig gericht op examentraining.
• Spelling en grammatica worden apart en adaptief
aangeboden.

Arrangement
Leerjaar 4

4 vmbo-b

4 vmbo-k

4 vmbo-gt

Leerjaar 3

3 vmbo-b

3 vmbo-k

3 vmbo-gt

3 havo

3 vwo

Leerjaar 2

2 vmbo-bk

2 vmbo-kgt

2 vmbo-t/havo

2 havo/vwo

2 vwo

Leerjaar 1

1 vmbo-bk

1 vmbo-kgt

1 vmbo-t/havo

1 havo/vwo

1 vwo

MEER OP NIVEAU?
Op www.thiememeulenhoff.nl/
opniveauonderbouw vraagt u
vrijblijvend een beoordelingsexemplaar aan. Of bel onze klantenservice: 033 - 448 36 00 of mail naar
vo@thiememeulenhoff.nl.
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