
Doorlopende 
leerlijn

Zo zit dat – Doorlopende leerlijn
7 manieren waarop Stepping Stones Junior een doorlopende leerlijn biedt, 
vanaf groep 1 tot aan het eindexamen!

Jonge kinderen leren een nieuwe taal op dezelfde manier 
waarop ze hun moedertaal hebben geleerd: door te 
luisteren, na te zeggen en gewoon veel te proberen. Daar 
komt bij dat ze uitspraak gemakkelijk oppikken en geen 
schroom hebben om een andere taal te spreken. Allemaal 
redenen om vroeg te beginnen met Engelse lessen. De 
leerlijn van Stepping Stones Junior begint dan ook al in 
groep 1, loopt door tot aan groep 8 en sluit aan op de 
leerlijn in het VO. 

Stepping Stones Junior is zeer geschikt voor scholen 
die vroeg vreemdetalenonderwijs belangrijk vinden en 
vanaf groep 1 Engels willen geven. Elk thema eindigt 
met een CLIL les, waarin alles wat geleerd is in dat 
thema wordt gekoppeld aan een andere vak, zoals 
rekenen of science. Wil je meer tijd besteden aan 
Engels? Bij alle lessen staan suggesties voor uitbreiding 
van de thema’s.

Maar ook als je in een ander leerjaar met Engels begint, 
biedt Stepping Stones Junior alles wat je nodig hebt 
voor het geven van actieve, speelse lessen. Zodat 
jouw leerlingen probleemloos en vol zelfvertrouwen 
door kunnen stromen naar het VO. Meer weten over 
instappen op andere momenten »

De meeste middelbare scholen gebruiken onze 
methode Stepping Stones. Leerlingen die op de 
basisschool gewerkt hebben met de Junior-methode 
zullen veel elementen en werkwijzen herkennen. Zo 
maken we in beide methoden gebruik van de Stones – 
korte standaardzinnen, waarmee leerlingen gesprekken 
kunnen voeren. De vormgeving van de leerwerkboeken 
is vergelijkbaar en beide methoden gebruiken 
dezelfde didactiek, gebaseerd op de communicatieve 
benadering.

De leerlijn is concentrisch opgebouwd, met thema’s 
die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. 
De thema’s komen in de verschillende leerjaren terug. 
Woorden en zinnen worden regelmatig herhaald en er 
worden steeds nieuwe toegevoegd. Leerlingen die de 
volledige leerlijn volgen, kennen aan het eind van de 
basisschool 1180 woorden die ze kunnen gebruiken in 
korte zinnen. Dat is veel meer dan de norm van 460 
woorden die voor het basisonderwijs gesteld is. 

Daarom: 7 manieren waarop Stepping Stones Junior 
een doorlopende leerlijn biedt, vanaf groep 1 tot aan 
het eindexamen!

1. Jonge kinderen leren gemakkelijk een vreemde taal
2. Doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8 die 
aansluit op het VO
3. Concentrische opbouw met herhaling en 
uitbreiding van thema’s 
4. Vergelijkbare didactiek en vormgeving als 
Stepping Stones voor het VO
5. Zeer geschikt voor vvto scholen
6. Leerlingen leren 1180 woorden als de volledige 
leerlijn wordt gevolgd
7. Bevat CLIL lessen – vakoverstijgende lessen

Wil je kennis maken met de methode?
Vraag een gratis zichtzending aan >>

Wil je liever een persoonlijke toelichting op 
bovenstaande punten? Plan dan een afspraak in met 
een van onze methodespecialisten » 
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