Sterke
verhalen
uit de
klas

Een sterk
verhaal
Een sterk verhaal is snel verteld. Dat spreekt aan, houdt je
bij de les, laat je even nadenken. Dit boekje bevat een aantal
van die verhalen. Van leerkrachten die weten waar ze het over
hebben. Die met hun voeten in de klei staan. Die gáán voor
kinderen en hun talenten optimaal willen helpen ontwikkelen.
Ook als het om taal gaat. Een verhaal apart … Omdat het zo
divers is. Spelling, grammatica, tekstbegrip, woordenschat en
noem maar op. Ga er maar aan staan, met 25 leerlingen
in je groep! Met elk hun eigen behoeftes. NT2-leerlingen,
kinderen met dyslexie, taalzwakke en taalsterke kinderen.
Had je dan maar meer ogen, meer armen, meer tijd …
Kon je jezelf dan maar klonen …
Taalverhaal.nu neemt die wensen van leerkrachten uiterst
serieus. De methode (in boekvorm en volledig digitaal) ontlast
de leerkracht maximaal en stimuleert het plezier van kinderen
in taal, en dus ook de opbrengst. Daarom durven we te zeggen:
‘Taalverhaal.nu vertelt een sterk verhaal!’
We nodigen u uit de verhalen te lezen.
Veel plezier ermee!

Namens het team van Taalverhaal.nu,
Mirjam Wester

Ken je het verhaal van

de leerkracht die
meer uren in een dag
wil hebben?

Lees het hele verhaal

›

‘Ik wil
meer
uren
in een
dag’

Fiets in de heg. Tas in de gang. Plof, op de bank.
‘Een uitgeknepen citroen ziet er frisser uit,’ lachte Sem, haar vriend.
‘Drankje?’
Ze ging los: ‘Weet je waarom ik juf wilde worden? Om het beste uit
kinderen te halen. Maar wat doe ik? Een race tegen de klok lopen die
zelfs Dafne Schippers nooit wint! Ik ren van kind naar kind. Als een
Chinese acrobaat die dertig verschillende bordjes tegelijk moet laten
draaien.’
‘Terwijl ze links en rechts van je aan scherven vallen,’ vulde Sem aan.
Ze zuchtte. ‘Kon ik ergens maar meer uren kopen’
‘En je dan nog gekker laten maken …’
Dat was de druppel. Ze sloeg haar wijn achterover en verliet geërgerd
de kamer.
Altijd die waan van de dag …

De klok tikte de uren weg die zij zo graag extra had willen hebben.
Maar gelukkig ook de donderwolk in huis. Er kwam ruimte voor gesprek.
Over haar boemerang-frustraties. Dat ze zichzelf nooit goed genoeg
vond voor de klas. Nooit echt tijd had voor herhaling van de lesstof en
optimale differentiatie. Dat haar agenda haar onverbiddelijk zei:
Verdiepen in de achtergronden van taal en spellingonderwijs?
Mooi niet! Om half vijf komen bezorgde ouders met je praten over de
aanpak van hun ‘prinsje’. Altijd die waan van de dag …
Alles moest. Toch?

Dit is echt super relaxt!
De nieuwe verwerkingssoftware van Taalverhaal.nu
kijkt de opdrachten van mijn
leerlingen automatisch na.
Inclusief directe feedback!
Mijn leerlingen zijn actief bij
de taal- en spellinglessen
betrokken. Dat maakt ze
enthousiast. En daar geniet
ik ook weer van.
Karin de Jong,
leerkracht groep 7

De ene verandering was nog niet ingezet of de andere doemde al op.
Zo voelde het. En alles moest. Toch? Antipestbeleid. Monitoren en
toetsen. 21e-eeuwse vaardigheden.
‘Wat?’ vroeg Sem verbaasd.
Ze legde uit: ‘Kennis is belangrijk, maar die toepassen ook. Daarom
leren we kinderen vaardigheden om hun weg te vinden in de complexe
wereld van de 21e eeuw.’
‘Zoals?’ vroeg Sem, die nu echt nieuwsgierig begon te worden.
‘Zoals helder kunnen denken en filosoferen,’ lachte ze, dankbaar voor
de aandacht die ze kreeg.
‘Helder denken!’ zei Sem. ‘Helpt het als ik nu een kopje thee voor je
inschenk?’
‘Graag. Tijd zat!’ zei ze vrolijk.

Digitaal toetsen

Tijd over? Ja, onder andere dankzij de digitale toetsen
die kinderen maken:
• leerkracht krijgt toetsresultaten met uitgewerkt
referentieniveau;
• volledig automatisch plan;
• per leerling op maat;
• adaptief onderwijs eenvoudig mogelijk.

Woordenschat- en spellinglijn
Tijd over! Dus meer tijd om te oefenen met woordenschat
en spelling:
• volledig geïntegreerd in de methode en de verhalen;
• systematisch verwerkt in de verhaallijn, de leesteksten
en de oefeningen;
• gekoppeld aan spreken, luisteren, leesbegrip en
woord- en zinsbouw.

Helder denken en filosoferen

Tijd over! Dus meer tijd voor de 21e-eeuwse vaardigheden:
• lessen ‘filosoferen met Bas Haring’ en lessen ‘helder denken’ 		
ontwikkeld i.s.m de Denkacademie;
• zo leren kinderen naar elkaar te luisteren en elkaars
mening te respecteren;
• dus meer betrokkenheid en motivatie in de klas;
• met verrassende groepsactiviteiten;
• en de enige taalmethode die actief werkt aan 21e-eeuwse
vaardigheden.

Spreekt dit
verhaal aan?
Maak gratis kennis met
Taalverhaal.nu!
Vraag een gratis proeflicentie
en zichtzending aan. Inclusief
toegang tot de startpagina
van de methode met
digibord-, oefen-, toets- en
verwerkingssoftware.
Ga naar www.taalverhaal.nu

Ken je het verhaal van

de leerkracht
die meer
armen wil
hebben?
Lees het hele verhaal

›

‘Ik wil
meer
armen’

‘Hoe vond je het zelf gaan?’
Hij zuchtte. Dat was precies de vraag die hij had verwacht. En waar hij
zo’n bloedhekel aan had. Zo’n zalvende psychiatervraag: ‘Wat denkt u
zelf?’
Hij besloot het heft in handen te nemen en vroeg: ‘Wat heb je gezien?’
Carla, zijn directeur, keek hem verward aan. ‘Eh … gezien? Ja … een
eh … goede les wel. Je leek wat gespannen, maar het contact met de
kinderen was eh … goed. Maar misschien …’
Daar was ie … De grote maar, waarna een diepe stilte viel.
Carla verschoof op haar stoel, streek haar gitzwarte haren voor de
honderdste keer recht en stelde toen voor: ‘Eerst maar even onze koffie
opdrinken?’
Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit

Het gesprek kwam langzaam op gang. Carla probeerde - bijna
vertederend om te zien - hem op z’n gemak te stellen. Ze maakte
zowaar een grapje en probeerde echt aandacht voor hem te hebben.
Uiteindelijk kwam het hoge woord er toch uit. ‘Maar …’
Hij zette zich schrap voor de tegenaanval.
‘Maar misschien kun je proberen wat meer te differentiëren. Ik denk dat
de zwakke leerlingen te weinig hulp op maat krijgen en de sterkere zich
te vaak vervelen. En ook je instructie kan … Ik bedoel … ja, misschien
breng je het ook wel een beetje eh … saai soms.’
Een schaap met vijf poten

Carla wist dat ze fout zat. Terwijl ze het nog zo goed geleerd had
tijdens de cursus ‘Zo voer je een beoordelingsgesprek!’ Nooit meerdere
kritiekpunten in één boodschap. Ze keek hem aan alsof ze wilde
zeggen: ‘Red me uit deze kolkende waterval!’
In plaats daarvan kwam er een cynische, onbereikbare blik in zijn
ogen, gevolgd door de monotoon uitgesproken zin: ‘Carla, als je wilt
dat ik een octopus ben of een schaap met vijf poten … prima, maar
geef je me dan ook meer armen?’
Ik ervaar echt meer armen
in de groep. Want de slimme
en aansprekende software
neemt allerlei taken van me
over. Ook omdat mijn leerlingen heel enthousiast zijn om
ermee te werken.
Dat scheelt veel gedoe en
dus tijd. Tijd die ik nu aan
begeleiding kan geven.
Wim van Dalen,
leerkracht groep 5/6

Meer dingen tegelijk doen

Meer armen! Die krijg je door de variatie aan werkvormen:
• effectieve oefensoftware;
• uitdagende verwerkingssoftware;
• ‘Kwismeesters’: leerlingen oefenen spelling en taal in tweetallen;
• aandacht voor verschillende leerstijlen van kinderen;
• veel coöperatieve werkvormen: tweetallen, groepjes, buitenspellen.

Spannende verhaalanimaties
Meer armen! Dankzij de animaties voor het digibord:
• elke les start met een originele verhaalanimatie;
• personages en belevenissen groeien door de leerjaren met
de leerlingen mee;
• animaties koppelen woord en beeld binnen de context van
het verhaal;
• leerlingen onthouden betekenis zo beduidend beter;
• enthousiaste leerlingen door ‘taal vanuit een verhaal’.

Boeiende instructiefilmpjes

Meer armen! Instructiefilmpjes zorgen voor duidelijke uitleg:
• voor taal en spelling;
• lesstof beklijft veel beter door de combinatie van zien en luisteren;
• inclusief interactieve oefeningen;
• op elk moment oproepbaar en niet afhankelijk van de tijd		
van de leerkracht;
• instructie ook door de leerkracht en in het leerlingboek met 		
uitlegblokjes.

Spreekt dit
verhaal aan?
Maak gratis kennis met
Taalverhaal.nu!
Vraag een gratis proeflicentie
en zichtzending aan. Inclusief
toegang tot de startpagina
van de methode met
digibord-, oefen-, toets- en
verwerkingssoftware.
Ga naar www.taalverhaal.nu

Ken je het verhaal van

de leerkracht die
zichzelf
wilde
klonen?
Lees het hele verhaal

›

‘Ik wil
mezelf
klonen’

De sportschool. Dat was haar redding. ‘Jij? Naar de sportschool?
Je bent al zo mager als een lat!’ Hoe vaak had ze al verteld dat het niet
om de calorieën ging. De spanning, die zich een week lang op school
had opgebouwd, moest er op vrijdagavond uit.
Dus matte ze zichzelf af op wat haar vriendin Els de martelwerktuigen
noemde. De monsters die je kon instellen op het lopen van een marathon.
En dan nog die kille apparaten die zoveel bovenmenselijke kracht van
je eisten dat een glas thee optillen na afloop bijna een onmogelijke
opgave was.
‘Ga mee,’ had ze gezegd tegen Els. ‘Dan weet je waarover je praat.’
Ik heb minstens tien groepen …

‘En?’ vroeg ze.
‘Nog erger dan ik dacht,’ zei Els. ‘Maar waarom heb je dit nodig?
Ik dacht dat je je werk leuk vond.’
‘Vind ik ook. Niks leuker dan het allerbeste uit kinderen te halen.’
Ze keek wazig voor zich uit, waarop Els een slimme,
psycholoogwaardige stilte liet vallen. ‘Nou ja … ik heb een
combinatiegroep 4/5. De kinderen zijn prima, maar het is de
organisatie.’
‘Twee groepen, dat is toch wel te doen?,’ zei Els.
‘Twéé? Was dat maar waar! Het zijn er minstens tien! Ze werken
allemaal op andere niveaus. Onder welke steen heb jij gelegen al die
tijd!?’
Ik kan wel wat hulp van mezelf gebruiken

Een succesvolle combinatiegroep is extra afhankelijk
van een goede organisatie.
Wat een verademing dat
Taalverhaal.nu me zoveel werk
uit handen neemt. De methodestartpagina vind ik echt
een geweldig hulpmiddel.
Els Opdam,
leerkracht groep 4/5

Els dronk zwijgend haar bronwater op. Haar laatste opmerking was niet
echt goed gevallen. Hakkelend probeerde ze het gesprek weer op gang
te brengen. ‘Maar eh … de organisatie dus. Dat is het moeilijkst.’
‘Het lukt me heus wel, maar het kost me eindeloos veel voorbereiding.
Ik kopieer me rot, maak schema’s en nog veel meer. En dat moet
natuurlijk ook nog een goed resultaat opleveren. Alles moet
opbrengstgericht.’
‘Goh, het lijkt wel een bedrijf,’ reageerde Els.
‘Weet je wat ik zou willen? Dat ik mezelf kon klonen. Ik kan wel wat hulp
van mezelf gebruiken.’
‘Doe maar niet,’ lachte Els, ‘dan blijft er helemaal niks van je over.’

Ideaal voor combinatiegroepen
Jezelf klonen is niet nodig! Dankzij de slimme opbouw en
structuur van de lessen:

• de ene groep werkt zelfstandig, de andere leerkrachtgebonden;
• op vrijdagen werken beide groepen zelfstandig, dus tijd over voor
extra hulp aan kleine groepjes;
• taal: leerkrachtgebonden les, facultatieve startopdracht en
reflectieopdracht;
• spelling: leerkrachtgebonden les, facultatieve startopdracht en
zelfstandige afsluitopdracht;
• deze opbouw geeft ruimte voor begeleiding van een andere groep,
inhalen van de les of het geven van extra hulp.

Eenvoudig lessen organiseren
Jezelf klonen is niet nodig! Want de methodestartpagina
neemt veel werk uit handen:
• compleet lesoverzicht op de methodestartpagina;
• inclusief: lesmaterialen, printbladen, handleiding, leerlijnoverzichten;
• en rapportages, groepsplannen en audio- en videomateriaal;
• ideaal voor je lesvoorbereiding (op school of thuis);
• maakt snelle wisseling mogelijk tussen groepen.

Opbrengstgericht werken

Jezelf klonen is niet nodig! Omdat duidelijke doelen het
resultaat van de lessen positief beïnvloeden:
• concrete lesdoelen voor taal en spelling
(voor leerkracht en leerling);
• structurele herhaling en onderhoud;
• lessen opgebouwd volgens Interactief Gedifferentieerde
Directe Instructie (IGDI);
• systematische toetsing;

Els Opdam, Groep 4/5:
Een succesvolle combinatiegroep is extra afhankelijk van
een goede organisatie. Wat een verademing dat
Taalverhaal.nu me zoveel werk uit handen neemt. De methode-startpagina vind ik echt een geweldig hulpmiddel.

• duidelijke groepsplannen.

Spreekt dit
verhaal aan?
Maak gratis kennis met
Taalverhaal.nu!
Vraag een gratis proeflicentie
en zichtzending aan. Inclusief
toegang tot de startpagina
van de methode met
digibord-, oefen-, toets- en
verwerkingssoftware.
Ga naar www.taalverhaal.nu
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ogen’

Gek werd ie ervan. Had Sanne nou echt vijf minuten niks gedaan?
Had Karim verveeld achterover gehangen? Was Kim vastgelopen in
een opdracht? Zo was lesgeven zinloos! Woest streepte hij met zijn
rode pen door de schriften. Hoe vaak moest hij nog zeggen hoe je
‘onmiddellijk’ schrijft? Tot overmaat van ramp was de oefening met
de werkwoorden de mist in gegaan. Waarom had hij dat niet gezien?
Hij wist het antwoord … Omdat hij zijn handen vol had aan twee
dyslectische kinderen en aan de hoogbegaafde Karim die al na vijf
minuten weer bij z’n bureau stond met altijd die zenuwslopende vraag:
‘Klaar! Heeft u nog wat voor me te doen?’
Driftig schoof hij de taalschriften van tafel. Hij was het spoor volledig
bijster.

Verwerkingssoftware helpt!

Extra ogen! Dankzij de gebruiksvriendelijke verwerkingssoftware;
de digitale variant van de lesstof:
• alle opdrachten en uitleg (plus antwoorden) volledig digitaal;
• interactief op drie niveaus voor groep 4 t/m 8;
• directe ondersteuning via instructiefilmpjes, uitlegblokjes en
schema’s;
• opdrachten worden automatisch nagekeken en leerlingen krijgen
direct feedback;
• dus meer tijd voor taal en begeleiding op maat.

Ogen als van een vlieg

‘Wat ben jij het doen?’ vroeg zijn vriendin, Marije. ‘Heb je het koud
ofzo?’
‘Huh?’ Hij keek verward om zich heen. Zijn dekbed lag op de grond.
‘Het leek wel of je in gevecht was! Je zwaaide als een dolle stier met je
armen. En je ogen tolden in je hoofd. Rottig gedroomd?’ vroeg Marije
bezorgd.
‘Een nachtmerrie’ zuchtte hij. ‘Je kunt het alleen maar goed doen in het
onderwijs als je, net als een vlieg, facetogen hebt. Voor, achter, boven,
onder … Ik kom gewoon ogen tekort.’

Duidelijke structuur

Extra ogen? Ja, want de heldere structuur neemt veel
werk uit handen:
• structurele herhaling en onderhoud bij alle leerlijnen op week-,
blok- en jaarniveau;
• bij taal: per twee lessen volop aandacht voor één leerlijn (wekelijks)
(soms ondersteund door een tweede leerlijn);
• bij spelling: één spellingcategorie per week;

Een haalbare dagdroom

Je wilt graag differentiëren. Dankzij Taalverhaal.nu
is dat een stuk eenvoudiger,
leuker én effectiever! Onder
andere door de digitale
toetsen. Die leveren mij een
volledig automatisch plan,
per leerling op maat op.
Weet je hoeveel extra tijd
me dat oplevert?
Tom den Bakker,
leerkracht groep 8

Marije ging naar de keuken. ‘Hier, kamillethee,’ zei ze, toen hij weer in
bed kroop.
Het leek te werken. Of was het de stilte van de nacht? Het geduld van
Marije? Hoe dan ook, na een uurtje praten zag de dag van morgen er
alweer heel anders uit. Met de nuchtere conclusie dat je als leerkracht
van 25 leerlingen niet alles kunt zien. Niet altijd het juiste inzicht op het
goede moment hebt. Niet altijd voor elk kind oog hebt.
Maar de nachtmerrie had nog iets opgeleverd: een haalbare
dagdroom. Over extra ogen in de klas door slimmer gebruik van
handige software. Met praktische differentiatiemogelijkheden. In een
simpele structuur.
‘Doe nou je ogen maar dicht,’ zei Marije. ‘Morgen heb je ze weer hard
nodig!’

• met vaste toetsmomenten voor tijdige bijsturing;
• zo beklijft de lesstof ook echt.

Meer differentiatie

Extra ogen! Omdat elke leerling les krijgt op zijn eigen niveau en
leerkrachten hun aandacht zo effectiever kunnen besteden:
• extra lestips voor NT2-leerlingen, dyslectische leerlingen en
zij die zwak én sterk zijn in taal/spelling;
• vier soorten schriften: Maatschrift (taalzwak), Werkschrift, 		
Plusschrift (taalsterk) en Toptaalschrift (meerbegaafd);
• tempodifferentiatie mogelijk met extra opdrachten op
drie niveaus;
• veel extra suggesties voor coöperatieve werkvormen;
• elke leerling oefent op eigen niveau met adaptieve
oefensoftware.

Spreekt dit
verhaal aan?
Maak gratis kennis met
Taalverhaal.nu!
Vraag een gratis proeflicentie
en zichtzending aan. Inclusief
toegang tot de startpagina
van de methode met
digibord-, oefen-, toets- en
verwerkingssoftware.
Ga naar www.taalverhaal.nu

Daarom Taalverhaal.nu

Werkt actief aan 21e-eeuwse
vaardigheden

Tempodifferentiatie door extra
opdrachten op drie niveaus
Ideaal voor
combinatiegroepen
Compleet lesoverzicht
op de methodestartpagina

Spannende
verhaalanimaties

Boeiende
instructiefilmpjes

Werkt opbrengstgericht

Effectieve oefensoftware
en digitaal toetsen

Dekt alle kerndoelen

Spreken deze verhalen
u aan?
Maak dan gratis kennis met
Taalverhaal.nu
1.
2.
		
		
3.

Vraag een gratis proeflicentie aan.
Vraag een gratis zichtzending aan inclusief
toegang tot de startpagina van de methode met
digibord- oefen-, toets- en verwerkingssoftware.
Vraag een gratis presentatie aan.

Ga naar www.taalverhaal.nu
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