Inhoudstafel
Deze inhoudstafel vind je ook in de lerarenkit.

Taalmonsters 1
Deelvaardigheden - begrippen
vooraan39
achteraan41
vooraan - achteraan
43
bovenaan45
onderaan47
bovenaan - onderaan
49
eerste51
eerste53
laatste55
laatste57
middelste59
middelste61
eerste - laatste - middelste
63
eerste - laatste - middelste
65
links67
links69
rechts71
rechts73
links - rechts
75
links - rechts
77
Deelvaardigheden - visuele vaardigheden
visuele discriminatie - grote verschillen (tekening)
visuele discriminatie - grote verschillen (tekening)
visuele discriminatie - grote verschillen (letters)
visuele discriminatie - grote verschillen (letters)
visuele discriminatie - kleine verschillen (tekening)
visuele discriminatie - kleine verschillen (tekening)
visuele discriminatie - kleine verschillen (letters)
visuele discriminatie - kleine verschillen (letters)
visuele discriminatie - richting (tekening)
visuele discriminatie - richting (tekening)
visuele discriminatie - richting (letters)
visuele discriminatie - richting (letters)
figuur - achtergrond
figuur - achtergrond

79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
106

Letterkennis en leesblaadjes
e: auditieve herkenning
e: visuele herkenning
e: visuele herkenning
e: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
t: auditieve herkenning
14
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109
111
113
115
117

t: visuele herkenning
t: visuele herkenning
t: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
i: auditieve herkenning
i: visuele herkenning
i: visuele herkenning
i: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
k: auditieve herkenning
k: visuele herkenning
k: visuele herkenning
k: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
m: auditieve herkenning
m: visuele herkenning
m: visuele herkenning
m: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
aa: auditieve herkenning
aa: visuele herkenning
aa: visuele herkenning
aa: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
u: auditieve herkenning
u: visuele herkenning
u: visuele herkenning
u: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
l: auditieve herkenning
l: visuele herkenning
l: visuele herkenning
l: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
n: auditieve herkenning
n: visuele herkenning
n: visuele herkenning
n: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
o: auditieve herkenning
o: visuele herkenning
o: visuele herkenning
o: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
p: auditieve herkenning
p: visuele herkenning
p: visuele herkenning
p: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
r: auditieve herkenning
r: visuele herkenning
r: visuele herkenning
r: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
ee: auditieve herkenning
ee: visuele herkenning
ee: visuele herkenning
ee: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
h: auditieve herkenning
h: visuele herkenning
h: visuele herkenning
h: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
a: auditieve herkenning
a: visuele herkenning
a: visuele herkenning

119
121
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
151
153
155
157
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
195
197
199
201
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
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a: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
b: auditieve herkenning
b: visuele herkenning
b: visuele herkenning
b: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
ie: auditieve herkenning
ie: visuele herkenning
ie: visuele herkenning
ie: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
s: auditieve herkenning
s: visuele herkenning
s: visuele herkenning
s: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
v: auditieve herkenning
v: visuele herkenning
v: visuele herkenning
v: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
oo: auditieve herkenning
oo: visuele herkenning
oo: visuele herkenning
oo: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
z: auditieve herkenning
z: visuele herkenning
z: visuele herkenning
z: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
uu: auditieve herkenning
uu: visuele herkenning
uu: visuele herkenning
uu: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
d: auditieve herkenning
d: visuele herkenning
d: visuele herkenning
d: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
j: auditieve herkenning
j: visuele herkenning
j: visuele herkenning
j: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
f: auditieve herkenning
f: visuele herkenning
f: visuele herkenning
f: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
g: auditieve herkenning
g: visuele herkenning
g: visuele herkenning
g: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
w: auditieve herkenning
w: visuele herkenning
w: visuele herkenning
w: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
eu: auditieve herkenning
eu: visuele herkenning
eu: visuele herkenning
eu: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
oe: auditieve herkenning
16

Taalmonsters | map 1 | © Plantyn

235
237
239
241
243
245
247
249
253
255
257
259
261
263
265
267
271
273
275
277
279
281
283
285
287
289
291
293
295
297
299
301
303
305
307
309
311
313
315
317
319
321
323
325
329
331
333
335
337
339
341
343
347
349

oe: visuele herkenning
351
oe: visuele herkenning
353
oe: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
355
ch: auditieve herkenning
357
ch: visuele herkenning
359
ch: visuele herkenning
361
ch: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
363
ui: auditieve herkenning
365
ui: visuele herkenning
367
ui: visuele herkenning
369
ui: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
371
sch: auditieve herkenning
373
sch: visuele herkenning
375
sch: visuele herkenning
377
sch: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
379
ij: auditieve herkenning
381
ij: visuele herkenning
383
ij: visuele herkenning385
ij: leesblad MKM-woorden en korte zinnen387
ng: auditieve herkenning389
ng: visuele herkenning391
ng: visuele herkenning393
ng: leesblad MKM-woorden en korte zinnen395
ou: auditieve herkenning397
ou: visuele herkenning399
ou: visuele herkenning
401
ou: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
403
nk: auditieve herkenning
405
nk: visuele herkenning
407
nk: visuele herkenning
409
nk: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
411
ei: auditieve herkenning
413
ei: visuele herkenning
415
ei: visuele herkenning
417
ei: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
419
au: auditieve herkenning
421
au: visuele herkenning
423
au: visuele herkenning
425
au: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
427
aai: auditieve herkenning
429
aai: visuele herkenning
431
aai: visuele herkenning
433
aai: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
435
ooi: auditieve herkenning
437
ooi: visuele herkenning
439
ooi: visuele herkenning
441
ooi: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
443
oei: auditieve herkenning
445
oei: visuele herkenning
447
oei: visuele herkenning
449
oei: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
451
eeuw: auditieve herkenning
453
eeuw: visuele herkenning
455
eeuw: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
457
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ieuw: auditieve herkenning
ieuw: visuele herkenning
ieuw: leesblad MKM-woorden en korte zinnen
leesblad MKM-woorden en zinnen met korte klank
leesblad MKM-woorden en zinnen met lange klank
leesblad MKM-woorden en zinnen met korte en lange klank
leesblad MKM-woorden en zinnen met korte en lange klank
leesblad MKM-woorden en zinnen met andere klank
leesblad MKM-woorden en zinnen met andere klank
leesblad MKM-woorden en zinnen met andere klank

459
461
463
465
469
471
475
477
479
481

Visuele verwarring
onderscheid a/e
onderscheid a/e
onderscheid a/e
onderscheid a/o
onderscheid a/o
onderscheid a/o
onderscheid u/n
onderscheid u/n
onderscheid u/n
onderscheid b/d
onderscheid b/d
onderscheid b/d
onderscheid b/d
onderscheid h/k
onderscheid h/k
onderscheid h/k
onderscheid m/n
onderscheid m/n
onderscheid m/n
onderscheid r/z
onderscheid r/z
onderscheid r/z
onderscheid f/t
onderscheid f/t
onderscheid f/t
onderscheid v/w
onderscheid v/w
onderscheid v/w
onderscheid ie/ei
onderscheid ie/ei
onderscheid ie/ei
onderscheid ie/ei

485
487
489
491
493
495
497
499
501
503
505
507
509
511
513
515
517
519
521
523
525
527
529
531
533
535
537
539
541
543
545
547

Auditieve verwarring
onderscheid kort/lang: a/aa
onderscheid kort/lang: a/aa
onderscheid kort/lang: e/ee
onderscheid kort/lang: e/ee
onderscheid kort/lang: i/ie
onderscheid kort/lang: i/ie
18
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549
551
553
557
559
561

onderscheid kort/lang: o/oo
onderscheid kort/lang: o/oo
onderscheid kort/lang: u/uu
onderscheid kort/lang: u/uu
onderscheid stemloos/stemhebbend: p/b
onderscheid stemloos/stemhebbend: p/b
onderscheid stemloos/stemhebbend: f/v
onderscheid stemloos/stemhebbend: f/v
onderscheid stemloos/stemhebbend: s/z
onderscheid stemloos/stemhebbend: s/z
onderscheid stemloos/stemhebbend: t/d
onderscheid stemloos/stemhebbend: t/d
onderscheid g/h
onderscheid g/h
onderscheid eu/ui
onderscheid eu/ui
onderscheid eu/ui
onderscheid ij (of ei)/ee
onderscheid ij (of ei)/ee
onderscheid ng/nk
onderscheid ng/nk

563
567
569
571
573
577
579
583
585
589
591
595
597
599
601
605
607
609
613
615
617

Taalmonsters 2

Luisteren
vraagzinnen begrijpen
59
zinnen met ontkenning begrijpen
62
bevelzinnen begrijpen
65
instructies begrijpen (5x)67
de essentie van een verhaal begrijpen
82
de essentie van een informatieve tekst begrijpen
88
de essentie van een reclameboodschap begrijpen
91
een verhaallijn volgen en begrijpen
94
een informatieve tekst volgen en begrijpen
97
een reclameboodschap volgen en begrijpen
100
Spreken
enkelvoudige zinnen maken (4x)103
samengestelde zinnen maken (2x)116
een voorwerp beschrijven (2x)123
vraagzinnen maken (4x)130
Lezen
technisch lezen: bijwijzen met de vinger tot lezen zonder bijwijzen (2x)140
prenten en teksten combineren (2x)145
woorden en zinnen zoeken in tekst, betekenis achterhalen (2x)151
stappenplan lezen en uitvoeren
156
begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (6x)158
stappenplan: een tekst begrijpend lezen (2x)172
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boekpromotie (2x)176
technisch lezen: leeshouding 
181
technisch lezen: leesplekken
183
technisch lezen: leessnelheid
185
Schrijven
zin met prent combineren (4x)187
postkaarten199
uitnodigingen203
code ontcijferen (2x)206
Spelling
hoorwoorden met een korte klank (MKM) (6x)211
hoorwoorden met een lange klank (MKM) (6x)227
hoorwoorden met een andere klank (MKM) (6x)240
hoorwoorden met korte en lange klanken (MKM) (3x)256
hoorwoorden met korte, lange en andere klanken (MKM) (3x)264
woorden met ei
272
woorden met ij
274
Taalbeschouwing
rijmen (4x)276
pictogrammen (3x)288
wie?297
wie? wat?
299
zinnen vormen (3x)302
enkelvoud/meervoud (3x)311
woordenschat: in de klas (5x)320
lichaamstaal (2x)336
communicatieschema (3x)342
tegenstellingen (2x)350

Taalmonsters 3

Luisteren
instructies begrijpen (4x)59
opdrachten begrijpen (2x)70
mededelingen begrijpen (2x)77
het hoofdpersonage uit een verhaal bepalen (3x)83
een mening over een verhaal formuleren
93
een mening over een informatieve tekst formuleren
96
het verschil tussen zender en ontvanger begrijpen
99
Spreken
samengestelde zinnen maken (2x)103
vraagzinnen maken
109
een persoon beschrijven
112
20
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een gebeurtenis beschrijven
116
eigen handelen beschrijven
119
een eigen plan beschrijven
123
beschrijven127
mededelingen geven (2x)129
instructies geven (2x)135
Lezen
technisch lezen: bijwijzen met de vinger tot lezen zonder bijwijzen (2x)140
technisch lezen: articulatie (2x)144
technisch lezen: van hardop tot stil lezen (2x)150
prenten en teksten combineren (2x)154
woorden en zinnen zoeken in tekst, betekenis achterhalen (2x)161
fictie en non-fictie / soorten teksten
165
soorten teksten
168
begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren
172
stappenplan: een tekst begrijpend lezen
174
begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (5x)176
volgorde van gebeurtenissen bepalen
187
technisch lezen: leessnelheid
190
technisch lezen: leeshouding
192
boekpromotie (2x)194
Schrijven
zin en prent combineren (2x)199
zin bij prent schrijven of aanvullen (2x)205
brief aan klasgenoot
211
brief aan vriend(in) (2x)215
tekstballonnen (2x)222
verhaal aanvullen (3x)229
Spelling
hoorwoorden met een korte klank (MKM)
238
hoorwoorden met een lange klank (MKM)
241
hoorwoorden met een andere klank (MKM)
244
hoorwoorden met korte, lange en andere klanken (MKM)
247
woorden met ei (2x)249
woorden met ij (2x)255
woorden met ei en ij (2x)259
woorden met aai
263
woorden met ooi
265
woorden met oei
267
woorden met aai, ooi, oei
269
woorden met eeuw
271
woorden met ieuw
273
woorden met eeuw en ieuw
275
woorden met au
277
woorden met ou
280
woorden met au en ou
283
woorden met een dubbel kopje (2x)285
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woorden die beginnen met spr-, str-, sch- of schr- (2x)289
woorden die beginnen met meer dan 1 medeklinker (2x)294
Taalbeschouwing
rijmen (3x)298
pictogrammen (3x)305
wie? wat? (2x)314
zinnen vormen (3x)318
tegenstellingen (2x)327
communicatieschema (3x)332
enkelvoud/meervoud (2x)340
naamwoorden (2x)344
werkwoorden350
lichaamstaal352
woordenschat: op school (2x)355
woordenschat: op weg naar school (3x)361

Taalmonsters 4
Luisteren
Instructies begrijpen (2x)59
Mededelingen begrijpen (2x)67
Verhaalgegevens op juistheid beoordelen (3x)74
Werkelijkheid en fantasie onderscheiden (2x)83
Eenvoudige vragen begrijpen bij een verhaal (3x)89
Het verschil tussen zender en ontvanger begrijpen
99
De relatie tussen zender en ontvanger begrijpen
103
Spreken
Vraagzinnen maken (2x)106
Een voorwerp, persoon of gebeurtenis beschrijven
112
Eigen handelen of een eigen plan beschrijven
114
Mededelingen geven
117
Instructies geven
120
Informatie vragen (4x)
123
Lezen
Technisch lezen: leessnelheid
135
Technisch lezen: van hardop tot stil lezen (2x)137
Technisch lezen: gebruik van intonatie en expressie (2x)139
Prenten en teksten combineren (2x)144
Woorden en zinnen zoeken in tekst, betekenis achterhalen (2x)149
Soorten teksten (2x)154
Stappenplan: een tekst begrijpend lezen
165
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (5x)168
Stappenplan lezen en uitvoeren (2x)181
Boekpromotie187
Schema opbouwen (2x)189
Volgorde van gebeurtenissen bepalen (2x)194
22
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Schrijven
Korte berichtjes (4x)198
Strip en tekstballonnen (2x)212
Poëzie (3x)220
Wens omschrijven (2x)228
Gevoel omschrijven
233
Voorwerp omschrijven (3x)237
Spelling
Stukjeswoorden met ij en ei (2x)248
Woorden met aai, ooi, oei (2x)252
Woorden met eeuw en ieuw 
256
Stukjeswoorden met au en ou (2x)258
Woorden die beginnen met meerdere medeklinkers (2x)263
Verdelen in klankgroepen (4x)268
Splitsen in lettergrepen (6x)277
Woorden met een dubbele staart (2x)290
Woorden met een driedubbele staart (2x)294
Woorden met -nk als staart
298
Woorden met -ng als staart
300
Woorden met -ng en -nk als staart (2x)303
Verkleinwoorden op -je
307
Verkleinwoorden op -pje
309
Verkleinwoorden op -tje
311
Verkleinwoorden313
Taalbeschouwing
Rijmen (2x)315
Pictogrammen (2x)321
Wie? Wat? Waar? (2x)328
Onderwerp (2x)334
Communicatieschema (3x)340
Zinnen vormen (3x)350
Synoniemen (2x)359
Samenstellingen (2x)363
Naamwoorden369
Bijvoeglijke naamwoorden
372
Werkwoorden (2x)375
Woordenschat: hobby’s (5x)381
Soorten zinnen: een vraagzin (3x)396

Taalmonsters 5
Luisteren
De essentie van een verhaal begrijpen41
De essentie van een informatieve tekst begrijpen45
De essentie van een reclameboodschap begrijpen48
Een verhaallijn volgen en begrijpen51
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Een informatieve tekst volgen en begrijpen55
Een reclameboodschap volgen en begrijpen59
Het hoofdpersonage uit een verhaal bepalen (2x)63
Een mening over een verhaal formuleren70
Een mening over een informatieve tekst formuleren73
Eenvoudige vragen begrijpen bij een verhaal (2x)76
Het verschil tussen zender en ontvanger begrijpen84
De relatie tussen zender en ontvanger begrijpen87
Spreken
Informatie vragen (5x)90
Vertellen over zichzelf (2x)105
Vertellen over wat je vernomen hebt (2x)111
Lezen
Technisch lezen: gebruik van intonatie en expressie
116
Woorden en zinnen zoeken in tekst, betekenis achterhalen (2x)118
Fictie en non-fictie / soorten teksten (2x)123
Stappenplan: een tekst begrijpend lezen
129
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (5x)132
Plattegrond volgen (2x)146
Stappenplan lezen en uitvoeren (2x)154
Spreektaal en schrijftaal (2x)158
Schema opbouwen (2x)164
Volgorde van gebeurtenissen bepalen (2x)169
Gevoelens achterhalen in een tekst
173
Verwijswoorden (2x)177
Schrijven
Korte berichtjes (3x)183
Brief en envelop aan bekende volwassene (3x)194
Strip en tekstballonnen (2x)207
Poëzie (3x)217
Ruimte omschrijven (3x)227
Persoon omschrijven (3x)237
Spelling
Woorden met aai, ooi, oei
250
Woorden met eeuw en ieuw
252
Stukjeswoorden met au en ou (2x)254
Verdelen in klankgroepen (2x)258
Splitsen in lettergrepen (4x)263
Woorden met een dubbele of driedubbele staart (2x)273
Woorden met -ngt als staart
278
Woorden met -nkt als staart
280
Woorden die eindigen op -t of -d (3x)282
Woorden die eindigen op -p of -b (3x)288
Woorden met ge- als kop
294
Woorden met be- als kop
296
Woorden met ver- als kop
299
24
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Woorden met ge-, be-, ver- als kop (3x)301
Woorden met een doffe e (2x)307
Woorden met doffe klinker (2x)312
Het alfabet (2x)316
Alfabetisch rangschikken (2x)323
Taalbeschouwing
Wie? Wat? Waar? Wanneer? (3x)328
Onderwerp (2x)338
Communicatieschema (2x)343
Zinnen vormen (2x)350
Synoniemen356
Tegenstellingen358
Samenstellingen (2x)360
Enkelvoud/meervoud (2x)366
Zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (2x)371
Lidwoorden (2x)377
Werkwoorden (2x)382
Woorden classificeren (2x)388
Soorten zinnen: mededelende zinnen
393
Soorten zinnen: vraagzinnen en mededelende zinnen
395
Lichaamstaal398
Woordenschat: het lichaam (2x)400

Taalmonsters 6

Luisteren

De juiste bladzijdeverwijzingen
vind je in de lerarenkit!

Instructies bij opdrachten begrijpen (2x)
Informatie ordenen (4x)
De hoofdgedachte van een verhaal voorspellen (2x)
De hoofdgedachte van een informatieve tekst herkennen (2x)
Een oproep begrijpen (2x)
Spreken
Vertellen over gevoelens (2x)
Vertellen over gebeurtenissen (2x)
Een bekeken verhaal navertellen (3x)
Vertellen over zichzelf
Vertellen over gevoelens
Vertellen over gebeurtenissen
Lezen
Technisch lezen: gebruik van intonatie en expressie
Woorden en zinnen zoeken in tekst, betekenis achterhalen (2x)
Fictie en non-f ictie / soorten teksten (2x)
Verwijswoorden (2x)
Stappenplan: een tekst begrijpend lezen
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (5x)
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Plattegrond volgen (2x)
Stappenplan lezen en uitvoeren (2x)
Boekpromotie
Schema opbouwen (2x)
Volgorde van gebeurtenissen bepalen (2x)
Gevoelens achterhalen in een tekst (2x)
Schrijven
Korte berichtjes (3x)
Verhaal aanvullen (3x)
Postkaart opstellen (2x)
Dier omschrijven (3x)
Vormgeving van het blad (3x)
Spelling
Woorden op -ng, -ngt, -nk, -nkt (2x)
Woorden die eindigen op -t of -d (2x)
Woorden die eindigen op -p of -b (2x)
Woorden met ge-, be-, ver- als kop (2x)
Woorden met een doffe klank (2x)
Woorden met -ch als staart
Woorden met -cht als staart
Woorden met -ch of -cht als staart
Woorden met -g als staart
Woorden met -gt als staart
Woorden met -g of -gt als staart
Woorden met -ch, -cht, -g of -gt als staart (2x)
Woorden met -a als staart
Woorden met -o als staart
Woorden met -ee als staart
Woorden met -a, -o, -ee en -u als staart (3x)
Verdubbelen: korte klanken in stukjeswoorden
Verdubbelen: dubbele medeklinker na de korte klank a
Verdubbelen: dubbele medeklinker na de korte klank e
Verdubbelen: dubbele medeklinker na de korte klank i
Verdubbelen: dubbele medeklinker na de korte klank o
Verdubbelen: dubbele medeklinker na de korte klank u
Taalbeschouwing
Wie? Wat? Waar? Wanneer? (3x)
Onderwerp en persoonsvorm (3x)
Communicatieschema (2x)
Synoniemen en tegenstellingen (3x)
Afleidingen (2x)
Lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (4x)
Werkwoorden (2x)
Woorden classif iceren (2x)
Het woordenboek (3x)
Soorten zinnen: bevelende zinnen
Soorten zinnen
Woordenschat: het lichaam
Woordenschat: kleding (3x)
26

Taalmonsters | map 1 | © Plantyn

Taalmonsters 7
Luisteren

De juiste bladzijdeverwijzingen
vind je in de lerarenkit!

Instructies bij opdrachten begrijpen
Informatie ordenen (2x)
De hoofdgedachte van een verhaal voorspellen
De hoofdgedachte van een informatieve tekst voorspellen
Een oproep begrijpen
Hoofd- en bijzaken van een verhaal onderscheiden
Hoofd- en bijzaken van een informatieve tekst onderscheiden
De structuur van een verhaal herkennen (2x)
Een boodschap begrijpen
De relatie tussen boodschap, zender en ontvanger begrijpen
Spreken
Een beluisterd verhaal navertellen (2x)
Lesvragen beantwoorden (3x)
Letterlijk weergeven vanuit een context (4x)
Lezen
Technisch lezen: gebruik van intonatie en expressie
Woorden en zinnen zoeken in tekst, betekenis achterhalen (2x)
Fictie en non-f ictie / soorten teksten (2x)
Sleutelwoorden (2x)
Verwijswoorden (2x)
Stappenplan: een tekst begrijpend lezen (2x)
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (5x)
Plattegrond volgen
Stappenplan lezen en uitvoeren (2x)
Boekpromotie (2x)
Schema opbouwen (2x)
Volgorde van gebeurtenissen bepalen
Gevoelens achterhalen in een tekst (2x)
Schrijven
Brief en envelop aan onbekende volwassene (3x)
Verhaal aanvullen (2x)
Uitnodiging opstellen (2x)
Code maken en ontcijferen
Verslag van een activiteit (3x)
Planning van een komende activiteit uitschrijven (4x)
Spelling
Woorden die eindigen op -t of -d
Woorden die eindigen op -p of -b
Woorden met ge-, be-, ver- als kop (2x)
Woorden met -ch, -cht, -g of -gt als staart (2x)
Woorden met -a, -o, -ee en -u als staart (2x)
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Verdubbelen: dubbele medeklinker na een korte klank (4x)
Verenkelen: lange klanken in stukjeswoorden
Verenkelen: de lange klank aa
Verenkelen: de lange klank ee
Verenkelen: de lange klank oo
Verenkelen: de lange klank uu
Verenkelen van de lange klank (3x)
Gebruik van hoofdletters (2x)
Gebruik van leestekens (2x)
Gebruik van hoofdletters en leestekens
Alfabetisch rangschikken (2x)
Verkleinwoorden op -etje
Verkleinwoorden op -tje en -etje
Verkleinwoorden
Taalbeschouwing
Wie? Wat? Waar? Wanneer? (3x)
Onderwerp en persoonsvorm (2x)
Communicatieschema (2x)
Synoniemen en tegenstellingen (3x)
Afleidingen (4x)
Verwijswoorden (4x)
Lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (3x)
Werkwoorden (2x)
Woorden classif iceren (2x)
Het woordenboek (3x)
Woordenschat: sociale interactie (2x)

Taalmonsters 8

Luisteren
De structuur van een informatieve tekst herkennen (2x)
Relaties in een verhaal herkennen (3x)
Relaties in een informatieve tekst herkennen (3x)
Chronologie in een verhaal herkennen
Chronologie in een informatieve tekst herkennen
Een mening over een verhaal formuleren
Een mening over een informatieve tekst formuleren
Een boodschap begrijpen
De relatie tussen boodschap, zender en ontvanger begrijpen
Spreken
Lesvragen beantwoorden (2x)
De essentie vertellen (2x)
Telefoneren (3x)
Reageren op de actualiteit (3x)
Een eigen mening geven (3x)
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Lezen
Woorden en zinnen zoeken in tekst, betekenis achterhalen (2x)
Fictie en non-f ictie / soorten teksten (3x)
Spreektaal en schrijftaal
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (5x)
Stappenplan lezen en uitvoeren 
Vragen opstellen (2x)
Voorbereiden op een tekst (2x)
Tekst indelen: inleiding - midden - slot (2x)
Schema opbouwen (3x)
Oorzaak-gevolg-relatie uit een tekst halen (2x)
Deel-geheel-relatie uit een tekst halen (2x)
Middel-doel-relatie uit een tekst halen (2x)
Schrijven
Recept opstellen (3x)
Poëzie (3x)
Ruimte omschrijven (3x)
Persoon omschrijven (3x)
Vormgeving van het blad (4x)
Spelling
Woorden met -ch, -cht, -g of -gt als staart (2x)
Verdubbelen: dubbele medeklinker na een korte klank (2x)
Verenkelen van de lange klank (2x)
Verdubbelen en verenkelen (8x)
Gebruik van hoofdletters (2x)
Gebruik van leestekens (2x)
Gebruik van hoofdletters en leestekens
Alfabetisch rangschikken (2x)
Werkwoordsvervoeging: tegenwoordige tijd (6x)
Taalbeschouwing
Onderwerp en persoonsvorm (3x)
Verwijswoorden (2x)
Lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (4x)
Woorden classif iceren (3x)
Het woordenboek (4x)
Soorten zinnen (2x)
Nadenken over de betekenis van woorden (2x)
Feit en mening (2x)
Woordenschat: beroepen (2x)

Taalmonsters 9
Luisteren

De juiste bladzijdeverwijzingen
vind je in de lerarenkit!

Chronologie in een verhaal herkennen
Chronologie in een informatieve tekst herkennen
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Relaties in een verhaal herkennen
Relaties in een informatieve tekst herkennen
Een mening over de personages in een verhaal formuleren (2x)
Gegevens in een informatieve tekst op juistheid beoordelen (2x)
Gegevens in een reclameboodschap op juistheid beoordelen (2x)
Informatie van een informatieve tekst verwerken (3x)
Een mening over een verhaal formuleren
Een mening over een informatieve tekst formuleren
Spreken
Instructies geven (3x)
Informatie vragen (2x)
Vraagzinnen maken bij een onderwerp (2x)
Een bekeken verhaal navertellen
Een beluisterd verhaal navertellen
Een gelezen verhaal navertellen
Lezen
Gelijkenissen en verschillen in een tekst achterhalen (2x)
Fictie en non-f ictie / soorten teksten (2x)
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (5x)
Studerend lezen (2x)
Tekst beoordelen en eigen mening bij geven (2x)
Vragen opstellen (2x)
Boekpromotie (2x)
Tekst indelen: alinea’s, kopjes en tussenkopjes (2x)
Schema opbouwen (2x)
Sleutelwoorden
Verwijswoorden (2x)
Signaalwoorden
Schrijven
Brief en envelop aan klasgenootje 
Brief en envelop aan bekende volwassene
E-mail aan bekende volwassene
Menu opstellen (2x)
Poëzie
Poëzie: typograf ie in een gedicht (2x)
Personage omschrijven
Dier omschrijven (2x)
Vormgeving van het blad en schrijfhouding (4x)
Spelling
Het koppelteken (2x)
De apostrof (2x)
Het trema (2x)
Gebruik van hoofdletters en leestekens (3x)
Alfabetisch rangschikken (2x)
Werkwoordsvervoeging: tegenwoordige tijd (4x)
Werkwoordsvervoeging: verleden tijd (6x)
30

Taalmonsters | map 1 | © Plantyn

Woorden op -eren
Woorden op -ere
Woorden op -elen 
Woorden op -enen
Woorden met een i die klinkt als ie (3x)
Taalbeschouwing
Onderwerp en persoonsvorm (2x)
Zinnen vormen (2x)
Enkelvoud/meervoud (2x)
Verwijswoorden (2x)
Lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (3x)
Woorden classif iceren (2x)
Reclame (2x)
Woorden met een dubbele betekenis (2x)
Soorten zinnen (2x)
Nadenken over de betekenis van woorden (2x)
Feit en mening (2x)
Woordenschat: wonen (2x)
Vergelijkingen (2x)

Taalmonsters 10
Luisteren

De juiste bladzijdeverwijzingen
vind je in de lerarenkit!

Een mening over de personages in een verhaal formuleren
Gegevens in een informatieve tekst op juistheid beoordelen
Gegevens in een reclameboodschap op juistheid beoordelen
Informatie van een informatieve tekst verwerken
Een verhaal samenvatten (3x)
Informatie van een informatieve tekst verwerken (6x)
Spreken
Een verhaal vertellen (4x)
Telefoneren (3x)
Afleiden uit de context (3x)
Lezen
Tekst beoordelen en eigen mening bij geven (2x)
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (5x)
Studerend lezen (3x)
Vragen opstellen (2x)
Voorbereiden op een tekst (2x)
Schema opbouwen (3x)
Signaalwoorden (3x)
Sleutelwoorden
Krantenkoppen lezen en begrijpen (2x)
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Schrijven
Brief en envelop aan onbekende volwassene
E-mail aan onbekende volwassene
Fantasieverhaal (3x)
Formulier invullen (2x)
Reclametekst (3x)
Verslag van een gebeurtenis (3x)
Voorwerp beschrijven (3x)
Spelling
Het koppelteken
De apostrof
Het trema
Gebruik van koppelteken, apostrof en trema
Werkwoordsvervoeging: tegenwoordige tijd (5x)
Werkwoordsvervoeging: verleden tijd (5x)
Woorden op -eren, -elen, -enen, -ere (2x)
Verkleinwoorden (4x)
Samenstellingen (4x)
Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden (2x)
Woorden met ch (anders uitgesproken) 
Woorden met g (anders uitgesproken) 
Woorden met j (anders uitgesproken) 
Woorden met ch, g, j (anders uitgesproken) 
Taalbeschouwing
Zinnen vormen
Nadenken over zinnen (2x)
Synoniemen en tegenstellingen (2x)
Verwijswoorden (3x)
Lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (2x)
Woorden classif iceren (2x)
Reclame (2x)
Woorden met een dubbele betekenis (2x)
Nadenken over de betekenis van woorden (3x)
Letterlijk en f iguurlijk (2x)
Lichaamstaal (2x)
Woordenschat: digi-taal (3x)

Taalmonsters 11
Luisteren
Complexe instructies begrijpen (3x)
Buitenschoolse instructies begrijpen (3x)
De hoofdgedachte van een verhaal afleiden (2x)
De hoofdgedachte van een informatieve tekst afleiden (2x)
Een oproep begrijpen (2x)
De relatie tussen zender en ontvanger begrijpen
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De relatie tussen zender en boodschap begrijpen
De relatie tussen boodschap en ontvanger begrijpen
Spreken
Over eigen ervaringen vertellen (3x)
Passend reageren (3x)
Een eigen mening geven (2x)
Telefoneren (2x)
Argumenteren (3x)
Lezen
Personages vergelijken en analyseren (2x)
Voorbereiden op een tekst (2x)
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (4x)
Studerend lezen (3x)
Sleutelwoorden (3x)
Vragen opstellen (2x)
Tekst indelen: opsommingstekens (2x)
Schema opbouwen (2x)
Signaalwoorden (3x)
Schrijven
Fantasieverhaal (4x)
Interview voorbereiden (2x)
Formulier invullen (4x)
Wens omschrijven
Gevoel omschrijven (2x)
Spelling
Gebruik van koppelteken, apostrof en trema (2x)
Werkwoordsvervoeging: tegenwoordige en verleden tijd (8x)
Meervoud op -en en -s
Meervoud (f wordt v)
Meervoud (s wordt z)
Meervoud met ‘s
Meervoud met trema
Meervoud
Woorden op -ig (3x)
Woorden op -lijk (2x)
Woorden op -elijk (2x)
Woorden op -lijk en -elijk
Woorden met c (2x)
Woorden met cc (2x)
Taalbeschouwing
Synoniemen en tegenstellingen (2x)
Samenstellingen en afleidingen (2x)
Lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (3x)
Reclame (2x)
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Woorden met een dubbele betekenis (2x)
Soorten zinnen (2x)
Afkortingen (2x)
Standaardtaal, dialect (2x)
Vergelijkingen
Spreekwoorden en uitdrukkingen
Letterlijk en f iguurlijk (4x)
Trappen van vergelijking (2x)
Lichaamstaal (2x)

Taalmonsters 12
Luisteren
Formeel en informeel taalgebruik (3x)
De bedoeling van het hoofdpersonage afleiden (3x)
Conclusies formuleren uit een informatieve tekst (3x)
Conclusies formuleren uit een verhaal (2x)
Reclameboodschappen kritisch beoordelen (2x)
Formeel en informeel taalgebruik (2x)
Spreken
Een eigen mening geven (4x)
Passend reageren (3x)
Interviewen (3x)
Reageren op de actualiteit (2x)
Lezen
Gevoelens achterhalen in een tekst (2x)
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (3x)
Studerend lezen (3x)
Tekst indelen: inleiding - midden - slot, alinea’s,
kopjes en tussenkopjes, opsommingstekens … (2x)
Schema opbouwen (4x)
Sleutelwoorden (2x)
Signaalwoorden (2x)
Oorzaak-gevolg-relatie uit een tekst halen (2x)
Deel-geheel-relatie uit een tekst halen (2x)
Middel-doel-relatie uit een tekst halen
Schrijven
Fantasieverhaal (4x)
Mening neerschrijven (3x)
Interview voorbereiden (3x)
Reclametekst (3x)
Recensie schrijven (2x)

34

Taalmonsters | map 1 | © Plantyn

De juiste bladzijdeverwijzingen
vind je in de lerarenkit!

Spelling
Werkwoordsvervoeging: verleden tijd (2x)
Werkwoordsvervoeging: tegenwoordige en verleden tijd (2x)
Werkwoordsvervoeging: voltooid deelwoord (4x)
Meervoud (4x)
Woorden op -ig (2x)
Woorden op -lijk en -elijk (2x)
Woorden op -heid (2x)
Woorden op -teit (2x)
Au als oo uitgesproken (2x)
Woorden met c en cc (2x)
Woorden op -iaal
Woorden op -eaal
Woorden op -iool
Woorden op -ioen
Woorden met q (2x)
Taalbeschouwing
Samenstellingen en afleidingen (2x)
Lidwoorden, zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden (2x)
Het woordenboek (3x)
Leenwoorden (2x)
Gelijkenissen met andere schriften
Afkortingen (2x)
Nadenken over de betekenis van woorden (2x)
Standaardtaal, dialect (2x)
Spreekwoorden en uitdrukkingen (2x)
Letterlijk en f iguurlijk (2x)
Feit en mening (2x)
Pictogrammen en logo’s (2x)
Nadenken over zinnen (2x)

Taalmonsters 13
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De juiste bladzijdeverwijzingen
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Conclusies formuleren uit een verhaal
Conclusies formuleren uit een informatieve tekst
Reclameboodschappen kritisch beoordelen
Relaties in een verhaal afleiden
Relaties in een informatieve tekst afleiden
Een verhaal samenvatten (2x)
Informatie van een informatieve tekst verwerken (4x)
Formeel en informeel taalgebruik
Spreken
Kritische vragen stellen (2x)
Instructies geven (3x)
Een verhaal vertellen (5x)
Interviewen (3x)
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Lezen
Tekst beoordelen en eigen mening bij geven (2x)
Gelijkenissen en verschillen in een tekst achterhalen (4x)
Oorzaak-gevolg-, middel-doel- en deel-geheel-relaties achterhalen (4x)
Sleutelwoorden (2x)
Signaalwoorden
Begrijpend lezen: van letterlijk zoeken tot interpreteren (3x)
Studerend lezen (4x)
Schema opbouwen (3x)
Diagrammen en tabellen lezen en interpreteren (2x)
Schrijven
Fantasieverhaal (4x)
Mening neerschrijven (3x)
Interview voorbereiden (3x)
Verslag van een gebeurtenis (2x)
Recensie schrijven (2x)
Spelling
Werkwoordsvervoeging: verleden tijd (2x)
Werkwoordsvervoeging: voltooid deelwoord
Werkwoordsvervoeging: verleden tijd en voltooid deelwoord (5x)
Meervoud (2x)
Woorden met bijzondere uitspraak (2x)
Woorden op -isch(e) (2x)
Woorden op -heid en -teit (2x)
Woorden op -é (2x)
Woorden op -ium en -eum (2x)
Woorden op -é, -ium, -eum
Woorden op -sie
Woorden op -tie
Woorden op -tion
Woorden op -sie, -tie, -tion
Woorden op -iaal, -eaal, -iool, -ioen (2x)
Woorden met y (2x)
Taalbeschouwing
Enkelvoud/meervoud (3x)
Het woordenboek (2x)
Afkortingen (2x)
Leenwoorden (2x)
Gelijkenissen met andere schriften
Standaardtaal, dialect (2x)
Spreekwoorden, uitdrukkingen, vergelijkingen (3x)
Letterlijk en f iguurlijk (2x)
Feit en mening (2x)
Aanhalingstekens (4x)
Trappen van vergelijking
Palindroom (2x)
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