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1 Het M-decreet
Schooljaar 2015-2016 is het eerste schooljaar
waarop het M-decreet van toepassing is.
M staat voor maatregelen voor leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften. Het M-decreet
is een eerste stap in de vertaling van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap (in 2009 door de Vlaamse overheid
geratificeerd). Dat verdrag bepaalt dat mensen
met een handicap ook recht hebben op een
goed leven en op een volwaardige deelname
aan de maatschappij, dus ook aan het onderwijs. Eigenlijk gaat het M-decreet verder dan het
VN-verdrag, in die zin dat het decreet niet alleen
geldt voor kinderen met een handicap, maar ook
concrete gevolgen heeft voor kinderen met bepaalde ondersteuningsbehoeften die nu al in een
gewone of buitengewone school zitten.

Remediëring, differentiatie, het inzetten van
hulpmiddelen en het meer op maat maken van
het curriculum zijn aanpassingen of maatregelen waarmee scholen al vertrouwd zijn.
Met het M-decreet zullen scholen daar nu veel
gerichter moeten over nadenken.
We stellen vast dat Tijd voor Taal accent met
haar aanpak haar tijd vooruit was. Eigenlijk komt TvT accent al sterk tegemoet aan de
uitgangspunten van het M-decreet zoals die nu
zijn geformuleerd. In de methode is al heel wat
aandacht voor preventie, gerichte differentiatie
en remediëring, het inzetten van hulpmiddelen en
het op maat maken van het gemeenschappelijk
curriculum. Verder is een belangrijk uitgangspunt
van TvT accent altijd geweest dat álle kinderen
van dergelijke maatregelen moeten kunnen
profiteren, als dat wenselijk is voor het leren van
die kinderen.
De M van M-decreet staat voor maatregelen.
Maar voor TvT accent staat de M evengoed
voor mogelijkheden. Met andere woorden:
TvT accent ziet in haar voorgestelde maatregelen
vooral mogelijkheden om álle kinderen, en in het
bijzonder kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, nog beter onderwijs te geven.

Opdat kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in een gewone school gewoon onderwijs
kunnen volgen, hebben zij volgens het M-decreet
recht op redelijke aanpassingen. Het recht op
redelijke aanpassingen vormt nu voor het
gewoon onderwijs de belangrijkste uitdaging.
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2 Het zorgcontinuüm in het M-decreet
Zorg maakt integraal deel uit van het onderwijsproces op school. Om die zorg nog gerichter te
maken, en dus ook beter af te stemmen op de
noden en behoeften van elke leerling, vertrekt
het M-decreet vanuit een zorgcontinuüm. In
dat continuüm worden verschillende fasen
gedefinieerd. We citeren de fasen letterlijk uit het
decreet en verwijzen naar de website PRODIA
(www.prodiagnostiek.be):

• Brede basiszorg: fase in het zorgcontinuüm
waarbij de school vanuit een visie op zorg de
ontwikkeling van alle leerlingen stimuleert en
problemen tracht te voorkomen door:
- een krachtige leeromgeving te bieden;
- de leerlingen systematisch op te volgen;
- actief te werken aan het verminderen van
risicofactoren en aan het versterken van
beschermende factoren.
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• Verhoogde zorg: fase in het zorgcontinuüm
waarbij de school extra zorg voorziet in de
vorm van remediërende, differentiërende,
compenserende of dispenserende maatregelen
(n.v.d.r.: dat zijn de zogenaamde REDICODISmaatregelen), afgestemd op de specifieke
onderwijsbehoeften van bepaalde leerlingen.
Deze fase gaat aan de fase van uitbreiding van
zorg vooraf.
• Uitbreiding van zorg: fase in het zorgcontinuüm waarbij de school de maatregelen uit de
fase van verhoogde zorg onverkort voortzet en
het CLB een proces van handelingsgerichte diagnostiek opstart. Het CLB richt zich daarbij op
een uitgebreide analyse van de onderwijs- en
opvoedingsbehoeften van de leerling en op de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en)
en ouders, met het oog op het formuleren
van adviezen voor het optimaliseren van het
proces van afstemming van het onderwijs- en
opvoedingsaanbod op de zorgvraag van de
leerling. Het CLB bepaalt in samenspraak met
de school en de ouders welke bijkomende inzet
van middelen, hulp of expertise, hetzij ten aanzien van de school of de leerling, al dan niet in
zijn context, wenselijk is, alsook de omvang en
de duur daarvan.
• Individueel aangepast curriculum (IAC): als
blijkt dat de aanpassingen om een leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum mee te
nemen ofwel disproportioneel ofwel onvoldoende zijn, kan aan een individueel aangepast
traject (eventueel in een school voor buitengewoon onderwijs) worden gedacht.
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3 De maatregelen in TvT accent – Spelling
In wat volgt zetten we alle maatregelen die in
TvT accent – Spelling zijn geconcretiseerd én die
tegelijk aan de uitgangspunten van het M-decreet
tegemoetkomen, op een rijtje. We overlopen ze
per fase van het zorgcontinuüm. Alle maatregelen
staan ook uitgeschreven in de handleiding van de
methode, in de vorm van vraag en antwoord.

3.1 Brede basiszorg
a Een krachtige leeromgeving: directe
instructie en BHV
Zorg begint met goed lesgeven en voldoende
oefening. TvT accent – Spelling kiest voor de
directe instructiemethode en het BHV-model.
Voor het leren spellen bieden die methoden
ons de beste garanties voor de krachtigste
leeromgeving. Daarover bestaat wetenschappelijk onderzoek (zie Veenman, 1998; Leenders
e.a., 2002; Korstanje & Veenstra, 2012). De
lesfasen van het directe instructiemodel bieden
leerkrachten een houvast om effectieve spellinginstructie te realiseren:
- een terugblik, waarin de leerkracht de leerinhouden van de vorige lessen herhaalt;
- de presentatie van de nieuwe leerinhouden,
waarbij het ‘oriënteren’ heel centraal staat;
- de verdere inoefening of automatisering (met
mogelijkheden tot verlengde instructie);
- de verwerking, waar er gedifferentieerd wordt
gewerkt (zie verder: BHV-model);
- de procesevaluatie/reflectie, waarbij de leerkracht de leerlingen uitnodigt om na te denken
over hun vorderingen, ervaringen e.d. tijdens
het leerproces.
In de verwerkingsfase wordt er dus gedifferentieerd gewerkt, namelijk volgens het
zogenaamde BHV-model (B = basis, H = herhaling,
V = verdieping). Soms wordt het BHV-model met
de termen ‘beheersingsleren’ of ‘mastery learning’
aangeduid. Het is een populair model omdat ook
rekening gehouden wordt met de differentiatiecapaciteit van de leerkracht. Volgens Bosker (2005)
www.vanin.be
zijn er immers grenzen aan dat differentiëren.
Zo leidt te vergaande differentiatie niet tot betere
resultaten bij de leerlingen precies omdat de

instructierol van de leerkracht dan kleiner wordt
(zie ook Allington, 1995).
Het BHV-model voorziet in een meer gematigde
differentiatievorm: na de klassikale instructie
(lesblok A) en inoefening (lesblok B) van de
basisleerstof (= B) voor alle leerlingen wordt een
klein wekelijks dictee (lesblok C) afgenomen.
Op basis van de resultaten voor dat dictee
worden twee groepen onderscheiden: ‘afhakers’
(leerlingen die minder dan 80 % behalen) en
‘koplopers’. De 80 %-grens is niet normatief.
De school kan die grens zelf verhogen of verlagen. In lesblok D krijgen ‘afhakers’ herhalingsoefeningen (= H) en ‘koplopers’ verdiepingsoefeningen (= V) aangeboden: zie de kopieerbladen
(voor leerjaar 1), de stappenblokken of stappenboeken. Terwijl de ‘koplopers’ zelfstandig werken,
groepeert men de ‘afhakers’ rond een zogenaamde instructietafel voor wat heet: verlengde
instructie.
Bij verlengde instructie wordt de instructie (zie
lesblok A) eerst kort en krachtig herhaald. De
leerlingen verwoorden nog eens duidelijk één
voor één de geleerde strategie(ën). Dan maken
ze onder de begeleiding van de leerkracht de
herhalingsoefeningen.

1 Spelling
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Om de leerlingen goed op te volgen, kan de
leerkracht in een soort logboek telkens de namen van de leerlingen die de herhalingsoefeningen maken, noteren. Naast de namen volgt
ook een korte beschrijving van observaties
met betrekking tot het leerontwikkelingsproces van die leerlingen.
b Een krachtige leeromgeving: nog andere
accenten!
De directe instructie en het BHV-model vormen
dus de kern van een krachtige leeromgeving
zoals die door TvT accent – Spelling is geconcipieerd. Er zijn natuurlijk ook andere elementen
die tot een krachtige leeromgeving bijdragen:
• Over de leerjaren heen is er gezorgd voor
eenduidigheid in lesopbouw, terminologie en
strategiegebruik. Afstemming versterkt namelijk de doorgaande lijn en verbetert de spellingvaardigheid (Paus & Oosterloo, 2010).
• We voorzien voldoende tijd om de lesblokken goed over een hele schoolweek te spreiden: door spelling in beperkte hoeveelheden
(verscheidene korte lesblokken) aan te bieden,
bereikt men meer resultaat (zie o.a. Graham,
1999).
• TvT accent – Spelling blijft, waar mogelijk, kiezen voor woordpakketten met focus op één
spellingprobleem. Er is onder andere onderzoek van Jansen-Donderwinkel (2001) dat een
sterke samenhang tussen de spellingresultaten
(dictees) en de schrijffouten in spontane schrijfproducten van de leerlingen (onder andere in
opstellen) laat zien. De onderzoekers komen
tot de conclusie dat scholen waar met woordpakketten wordt gewerkt, het op dat vlak veel
beter doen. Woordpakketten alleen zijn natuurlijk niet voldoende opdat leerlingen tot transfer
komen. Leerkrachten moeten ook ‘buiten’ de
spellinglessen hun leerlingen blijven stimuleren
om in eigen schrijfproducten de geleerde spellingstrategieën toe te passen. Ze moeten ook
structureel aandacht blijven besteden aan een
goede controleattitude. Alleen op die manier
wordt spellingonderwijs echt effectief (Aarnoutse & Verhoeven, 2007).
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• De woordpakketten worden recto in het werkschrift weergegeven. Het terugkeren naar de
vorige bladzijde tijdens de inoefening (om
een pakketwoord te kiezen) nodigt de leerlingen uit om het woordbeeld eventjes in het
geheugen vast te houden. Van Hell, Bosman &
Bartelings (2003) en Daems (2006) vinden in
hun onderzoek bewijzen waaruit blijkt dat die
aanpak zeer effectief is.
• TvT accent – Spelling kiest bewust voor een
multisensoriële aanpak waarbij bijvoorbeeld
spellingregels worden gevisualiseerd (cf. de
wandplaten) en op muziek gezet (cf. de cd met
liedjes). Een multisensoriële aanpak draagt bij
tot een betere verankering van de geleerde
spellingvaardigheden.
• De methode beveelt het werken met een
schrijflei sterk aan omdat het directe feedback mogelijk maakt (als de schrijflei in de
lucht wordt gestoken). Op die manier worden
eventuele fouten direct geanalyseerd en geremedieerd. Recent onderzoek van de Londense
professor Dylan William leert dat de schrijflei
(‘mini-whiteboard’) de werkhouding en betrokkenheid van alle leerlingen zeer sterk verhoogt.
Via het internet zijn de BBC-documentaires
over zijn Classroom Experiment te bekijken
(zie Gilbert, 2010).
https://www.youtube.com/watch?v=J25d9aC1GZA en https://www.youtube.com/
watch?v=1iD6Zadhg4M
• Extra oefeningen kunnen ook online via het
basisaanbod van bingel worden gegeven.
Zulke oefeningen kunnen leerlingen extra
motiveren.

• Voor het schrijven van woorden met een open
of gesloten lettergreep en de werkwoordspelling kiest de methode voor een sobere
regelmethodiek. Onder andere onderzoek van
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Zuidema (1988) leert ons dat een sobere regelmethodiek de beste garanties biedt (sindsdien is er geen onderzoek meer in dat verband
gebeurd). Voor het vierde, vijfde en zesde
leerjaar is in TvT accent – Spelling bovendien
extra facultatief oefenmateriaal voorzien voor
de werkwoordspelling (de werkwoordblokken).
Oefening baart kunst!

c De leerlingen systematisch opvolgen
Brede basiszorg veronderstelt ook dat de
leerlingen goed worden opgevolgd. We geven
de suggestie om observaties bij de verlengde
instructie (wanneer sommige leerlingen herhalingsoefeningen maken) in een soort logboek
bij te houden. Wie de herhalingsoefeningen en
verlengde instructie krijgt, wordt bepaald aan de
hand van een wekelijks dictee.
Naast de wekelijkse evaluatie zijn er vijf grote
controledictees voorzien: twee in het eerste
trimester (behalve in het eerste leerjaar) en drie
in de volgende trimesters. De dictees controleren
de beheersing van de geleerde inhouden over
een langere periode. Ook dat is belangrijk. We
stellen immers vast dat vele leerlingen de aparte
spellingproblemen wel goed beheersen, maar er
niet in slagen ze te integreren. De controledictees zijn genormeerd. Dat is gebeurd op basis
van een ruime steekproef in heel Vlaanderen, rekening houdend met een goede spreiding over de
provincies, de onderwijsnetten, de geografische
spreiding (landelijk versus stedelijk) en klassengrootte (klein/middelmatig/groot). Er worden vijf
beheersingszones onderscheiden: A-B-C-D-E. Zo
kan de leerkracht niet alleen de mate van spellingbeheersing nagaan, maar ook de vorderingen
van de leerlingen gemakkelijker in kaart brengen.
De controledictees vormen de motor van het
LVS (leerlingvolgsysteem). Aan de hand van
een rooster maakt de leerkracht van elk controledictee een foutenanalyse. Voor elke leerling worden de totaalscore en ook de deelscores
voor het woorddictee en voor het zinnendictee
genoteerd. De leerkracht kruist per leerling aan
welke fouten zijn gemaakt. Van elke foutencategorie telt de leerkracht het aantal leerlingen. Op
die manier wordt een goed overzicht verkregen
van de leerinhouden die met de hele klas of met
individuele leerlingen nog eens extra geoefend
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moeten worden. De foutenroosters worden het
best zorgvuldig bewaard, want ze maken deel uit
van het LVS.
Bij TvT accent – Spelling is een onlinedifferentiatiemodule ontwikkeld, waarvan het LVS inherent
deel uitmaakt. De leerkracht vult de scores van
het woorden- en zinnendictee in (de totaalscore
wordt automatisch berekend).
Na het invoeren wordt automatisch, via een
kleurcode, de bereikte zone aangegeven en het
percentiel berekend. De ingevoerde gegevens
worden gedurende het schooljaar bewaard en
zijn exporteerbaar en afprintbaar voor opname
in het leerlingdossier. De leerkracht kan ook een
digitale foutenanalyse maken die resulteert in
differentiatie op maat van elke leerling.
Daarop wordt dieper ingegaan in hoofdstuk 3.2 a
op pagina 7.
In TvT accent – Spelling is ook een evaluatieinstrument voorzien om de ‘output’ te meten.
Dat betekent dat we op het einde van de basisschool de beheersing van alle leerinhouden van
het eerste tot en met het zesde leerjaar – en dus
van de eindtermen – via een genormeerd 100
woordendictee meten. Daarbij zijn er aparte
normen voor leerlingen met dyslexie opgenomen.

d Risicofactoren verminderen en
beschermende factoren versterken
Een goede leerkracht doet er alles aan om risicofactoren te verminderen, maar ook om beschermende factoren te versterken.
TvT accent – Spelling geeft die leerkracht daartoe
enkele hulpmiddelen.
• Risico’s worden verminderd als men al in de
kleuterklas mogelijkheden creëert om kinderen
beter op het spellingonderwijs voor te bereiden.
Ontluikende geletterdheid is een belangrijk
aspect. Vooral het fonologisch bewustzijn
heeft een grote voorspellende waarde met
betrekking tot het latere spellen (en ook lezen).
TvT accent – Spelling reikt de scholen een
extra oefenpakket aan om dat fonologisch
bewustzijn te versterken: de fonowaaier.
Die oefeningen zijn ontwikkeld om leerlingen
bewust te maken van het onderscheid tussen
korte en lange klanken. Dat onderscheid is zeer
belangrijk als ze bijvoorbeeld in het tweede
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leerjaar leren verenkelen en verdubbelen. De
fonowaaier is in eerste instantie bedoeld voor
gebruik in de kleuterklas en het eerste leerjaar,
maar kan ook door de zorgleerkracht en in
het tweede leerjaar worden gebruikt. Met de
‘waaier’ aan oefeningen kan zowel klassikaal
als individueel gewerkt worden. De oefeningen
in de fonowaaier worden per stap moeilijker en
bieden op die manier differentiatiekansen.

• Alle leerlingen, en in het bijzonder de zwakkere
spellers, moeten blijvend gestimuleerd worden.
Met stimuleren bedoelen we dat de leerlingen
succeservaringen kunnen opdoen. Suggesties
in dat verband zijn systematisch in de handleiding opgenomen.

• Een leerkracht die z’n klas goed kent, weet
vooraf welke leerlingen bij een nieuwe
spellinginhoud extra instructie nodig zullen
hebben. Bij die kinderen kan de leerkracht
pre-instructie geven. Dat betekent dat men
die leerlingen vóór de eigenlijke les met een
nieuw woordpakket al informatie en instructie
geeft, zodat ze tijdens de les zelf beter kunnen
volgen. Er worden in dat verband in de handleiding suggesties gegeven (op het einde van de
lesgang van het voorgaande woordpakket).
• Er wordt rekening gehouden met de voorkeur van de leerling voor een bepaalde spellingstrategie. Een leerling kan bij het schrijven
van woorden met een open of gesloten lettergreep bijvoorbeeld kiezen voor de regelmethodiek, maar hij/zij kan ook de analogiestrategie
toepassen. De voorkeur voor een strategie
zal daarbij afhangen van hoe gemakkelijk de
leerling die kan hanteren.

• TvT accent – Spelling houdt rekening met de
sterkere leerlingen. Ook die moeten blijvend
gestimuleerd en uitgedaagd worden. Daarom
zijn o.a. bij de klassikale oefeningen ‘vervolgoefeningen’ (tot het derde leerjaar) of ‘vervolgopdrachten’ (van het vierde tot het zesde
leerjaar) voorzien. De sterke spellers maken
uitdagende verdiepings- of verrijkingsoefeningen wanneer de andere leerlingen verlengde instructie krijgen.

• Al in de brede basiszorg wordt ‘preventief’
aandacht besteed aan de lettervolgorde.
Vooral kinderen met spellingproblemen of
dyslexie worstelen ermee. Om het probleem
preventief aan te pakken, voorziet TvT accent – Spelling een nieuwe oefenmethode:
het mondeling spellen. Niet alleen spellingzwakke kinderen profiteren van die methode.
Mondeling spellen maakt van álle leerlingen
betere spellers (zie o.a. Van Biervliet, 2003 en
Daems, 2006). Bij mondeling spellen laat men
de te leren woorden letter voor letter spellen.
De leerkracht dicteert bijvoorbeeld ‘auto’, de
leerling spelt het woord letter voor letter: a-ut-o. Zo weet de leerkracht ook onmiddellijk of
de leerling de au met a-u of o-u schrijft.).

• Er wordt rekening gehouden met leerlingen die
het Nederlands onvoldoende beheersen,
o.a. door zoveel mogelijk te visualiseren (er
is veel aandacht besteed aan de keuze van
tekeningen om de woordenschat te ondersteunen). Voor elk woord in een pakket is ook een
lidwoord geplaatst (anderstalige leerlingen
hebben vaak problemen met de juiste keuze
van het lidwoord, bv. ‘de’ of ‘het’ koek?). Verder
zijn er in de oefeningen allerlei interculturele
elementen opgenomen (zoals ‘anderstalige’
voornamen). Een aantal pakketwoorden van
het tweede en derde leerjaar worden in de
leesteksten van TvT accent – Taal (leerdomein: voortgezet lezen) gebruikt. Nog andere
suggesties zijn in de handleiding opgenomen.
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Bovendien biedt de onlinedifferentiatiemodule extra oefeningen rond het woordbegrip van
de pakketwoorden. Bingel kan door de leerkracht ingeschakeld worden als voorbereiding
op het behandelen van het woordpakket.
• Ten slotte wordt er ook rekening gehouden met
de leerplannen van de verschillende netten
(VVKBaO, OVSG en GO!). Zo weet men met
TvT accent – Spelling van een leerling die van
een school van een ander net komt, welke
leerinhouden die leerling al dan niet onderwezen heeft gekregen. TvT accent – Spelling gaat
zelfs zo ver dat er, indien nodig, aparte lessen
voor de verschillende netten uitgewerkt zijn.

3.2 Verhoogde zorg
Ondanks de brede basiszorg kan de leerkracht
ervaren dat sommige problemen niet opgelost
raken. In deze fase van het zorgcontinuüm voorziet men dan extra zorg in de vorm van remediërende, differentiërende, compenserende of
dispenserende maatregelen. Tegenwoordig
spreekt men over REDICODIS-maatregelen.
We overlopen ze even.

‘Mijn moeilijke woorden’ aanvult (en de leerling
eventueel laat kopiëren). Op die manier is men er
zeker van dat de woorden juist zijn geschreven
(zie verder: compenseren). Zo heeft de leerling
(en ouders, eventueel ook externe begeleider)
een overzicht van de inhouden die onvoldoende
beheerst zijn.
Als blijkt dat het merendeel van de leerlingen
van de klasgroep een bepaalde leerinhoud
onvoldoende beheerst, kan de leerkracht de
remediëringsweek starten met een klassikale
remediëringsles. In die les heeft men meer dan
tevoren oog voor belangrijke leerprincipes
zoals isoleren, oriënteren, herhalen, identificeren,
versnellen, verkorten en verinnerlijken, integreren, generaliseren. In de handleiding worden die
leerprincipes zeer grondig beschreven.
Na de (eventuele) klassikale remediëringslessen
begint de leerkracht met de remediëring in kleinere groepjes voor kinderen met hetzelfde spellingprobleem. De begeleiding aan de instructietafel wordt het best begonnen met een herhaling
van de instructie omtrent het spellingprobleem.

a Remediëren
Al tijdens de wekelijkse herhalingsoefeningen
(met verlengde instructie) wordt er geremedieerd. ‘Kort op de bal spelen’ is zeer belangrijk.
Maar als na een groot controledictee blijkt dat
er nog fouten worden gemaakt, dan moet die
remediëring veel gerichter gebeuren. TvT accent
– Spelling plant daarom na elk groot controledictee een hele remediëringsweek in.
Uitgangspunt voor die remediëringsweek is het
foutenrooster (zie LVS). De bedoeling is dat de
leerkracht het foutenrooster zeer grondig analyseert en de meest voorkomende fouten ordent.
Slechts dan is effectieve remediëring mogelijk.
Het foutenrooster kan op papier (handleiding)
of digitaal (onlinedifferentiatiemodule) ingevuld worden.
Bij de start van de remediëringsweek worden
eerst de fout geschreven woorden correct op het
blad ‘Mijn moeilijke woorden’ achteraan in het
werkschrift genoteerd. Bij heel zwakke spellers
kan het nuttig zijn dat de leerkracht zelf het blad

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

De onlinedifferentiatiemodule bij TvT accent –
Spelling biedt de leerkracht en de leerlingen heel
wat voordelen.
• Bij elk woordpakket worden aanvullende
bingeloefeningen aangeboden: een flitsdictee
(visueel dictee), een luisterdictee (auditief
dictee) en (voorbereidende) oefeningen rond
woordbegrip van de pakketwoorden.
• De leerkracht kan de behaalde scores van
elk controledictee digitaal verwerken. Aan de
ingevoerde resultaten wordt de normering
gekoppeld, zodat in één oogopslag zichtbaar is
hoe elke leerling ten overstaan van een grote
referentiegroep heeft gescoord.
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• De leerkracht kan de foutenanalyse bij elk
controledictee digitaal invoeren. Op basis van
die foutenanalyse krijgt elke leerling een remediërings- of verrijkingsvoorstel. Dat voorstel
bestaat uit bingeloefeningen, een papieren
oefenbundel (incl. correctiesleutel) en/of een
specifieke verwijzing naar de voor die leerling
meest geschikte oefenkaarten.
Uitleg over de differentiatiemodule vind je hier:
http://www.bingelsite.be/nl/faq/how-to-filmpjes/
differentiatiemodules.

Voor de concrete organisatie van zo’n remediëringsweek treedt de leerkracht het best in
overleg met een collega, de zorgleerkracht, de
taakleerkracht, de directeur … Vanuit die gedeelde deskundigheid kunnen oplossingen worden
gezocht en acties worden ondernomen, bijvoorbeeld: wie zorgt voor de groepsgewijze remediëring en wie voor het remediëren van individuele
leerlingen?

b Differentiëren
Al in de fase van de brede basiszorg wordt er
gedifferentieerd: zie het beschreven BHV-model.
In de remediëringsweek zal er natuurlijk nog
meer gedifferentieerd gewerkt moeten worden. Als sommige leerlingen remediëring krijgen
(groepsgewijs of individueel), krijgen andere leerlingen dan verrijkingsstof (in verband met spelling
of andere vaardigheden zoals rekenen, stellen,
lezen enz.) of kunnen ze zelfstandig aan het werk
(bijvoorbeeld via contractwerk, hoekenwerk enz.).
In de handleiding staan talrijke suggesties voor
zulke verrijkingsopdrachten. Goede spellers kunnen natuurlijk ook zwakkere spellers helpen …

Elke oefenkaart focust op één specifieke spellingmoeilijkheid en zit vijf keer in de box, zodat
meerdere leerlingen tegelijkertijd aan de slag
kunnen. De oefenkaarten kunnen bijvoorbeeld
ingeschakeld worden in hoeken- of contractwerk.
Als de leerkracht geen gebruik maakt van de
onlinedifferentiatiemodule, kan hij/zij alleen een
beroep doen op de oefenkaarten. Onderaan op
het papieren foutenrooster staat per foutencategorie het nummer van de corresponderende
oefenkaart, zodat de leerkracht een overzicht
kan maken welke leerling welke kaart(en) moet
krijgen.
Bij het oefenen op papier wordt het best met een
vast systeem gewerkt. De leerlingen maken de
oefeningen bijvoorbeeld met een blauwe pen,
de zelfcorrectie gebeurt met groen en de verbeteringen worden door de leerkracht met rood
aangebracht.
Komt voor een bepaald spellingprobleem slechts
één leerling in aanmerking, dan voorziet de leerkracht vanzelfsprekend individuele remediëring.
Ook hier wordt aanbevolen om de aangehaalde
leerprincipes te volgen.

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

c Compenseren
TvT accent – Spelling stelt een belangrijke compenserende maatregel voor: het zogenaamde
zorgschrift.
Heel wat kinderen met leer- en lees/spellingproblemen (vermoedelijk zo’n 15 %) hebben
het moeilijk met het oefenen in een gebruikelijk werkschrift. De oorzaken kunnen zeer
verschillend zijn.
• De leerling is regelmatig afgeleid door de veelheid aan tekeningen, door te veel informatie,
door de drukke lay-out van het werkschrift …
• De leerling begrijpt de opdracht niet omdat
die te moeilijk is geformuleerd, te veel van het
abstractievermogen vraagt, een uitvoering
vergt die te moeilijk of verwarrend is ...
• Oefeningen op de verso kant van het woordpakket vragen extra handeling en concentratie.
• Nieuwe oefeningen/aanpakken/uitleg vergen
telkens opnieuw veel energie en concentratie.
Leerlingen die dergelijke problemen hebben, zijn
vaak kinderen met dyslexie, met autisme/ASS
(Autisme Spectrum Stoornis), met AD(H)D, met
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DCD (Developmental Coördination Disorder) en
andere motorische problemen, met een beperkte
taalbeheersing enz.
Tijdens de spellinglessen, en vooral tijdens lesblok B (inoefening), vragen dergelijke leerlingen
doorgaans extra ondersteuning van de leerkracht. Ze hebben immers moeite met het volgen
van het strakke klassenritme (omwille van de
zeer beperkte tijd), hebben meer uitleg nodig en
zijn moeilijk te motiveren om met spelling bezig
te zijn. Voor die kinderen is het gebruik van een
speciale zorgeditie van het werkschrift een
interessante compenserende maatregel.

3 Spelling

Tijd voor Taal accent

• De vraagstelling is:
- vereenvoudigd, kernachtig herleid tot de
essentie, namelijk ‘wat moet er gedaan
worden?’;
- korter;
- ondubbelzinnig;
- waar nodig opgesplitst in meer directe
instructies.
• Sommige oefeningen zijn wat aangepast (meer
overschrijf-, verbindings- en identificatieoefeningen).
De leerkracht kan met de zorgeditie werken zonder de vertrouwde TvT’-aanpak aan te passen:
de lesstructuur blijft immers dezelfde!
De zorgeditie is geen ‘gemakkelijkere’ versie van
Schrijf jeTvT’:
d of t op het
van een woord? werken aan dezelfde doelen
deeinde
leerlingen
 Maak het woord langer!
en vaardigheden. De weg ernaartoe is evenwel
soberder (wat een betere concentratie mogelijk moet maken) en gerichter. Er wordt dus niet
gedispenseerd, hooguit krijgen de kinderen extra
cht of gt?
ondersteuning.
Het
is met andere woorden een
ja
cht
compenserende
maatregel.
Er moet dus goed
Let op!
korte klank?
ligt, legt, zegt
a, e, i, o, u
worden nagedacht over het moment waarop een
nee
gt
leerling beter met de zorgeditie werkt. Dat is een
beslissing van het zorgoverleg en niet van
een leerkracht alleen. Het is zelfs mogelijk dat
een leerling het ene jaar met de zorgeditie werkt,
maar
een jaar later niet meer.
Verdubbelen
en verenkelen
ik

ik

d Dispenseren
Ik luister
naar het
einde van
de
klankgroep.

www.vanin.be
ISBN 978-90-306-6374-4

544565

Z-schrift

korte klank
a, e, i, o, u

1 klinker en
2 medeklinkers
verdubbelen

ik

ik

lange klank
aa, ee, oo, uu

1 klinker en
1 medeklinker
verenkelen

ik

ik

andere klank

gewoon

Dispenserende maatregelen zijn maatregelen
waarbij de school doelen toevoegt aan het gemeenschappelijk curriculum of de leerling vrijstelt
van het gemeenschappelijk curriculum, en het,
waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige
doelen.
4/04/14 09:51

De zorgeditie wijkt op de volgende punten af
van de gewone editie.
• Omdat het werkgeheugen van sommige kinderen beperkt is, staan de woordpakketten links
(verso).
• Ook voor het hele tweede leerjaar zijn spoorlijntjes met aanzetpunt voorzien. In het derde en
vierde leerjaar zijn er nog enkele spoorlijntjes.
• De woordpakketten worden altijd als overschrijfdictee aangeboden (toe te passen in
hoekenwerk/contractwerk of als huiswerk, en
dit ter voorbereiding van lesblok A).

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

Zo kan door de school of de leerkracht beslist
worden dat een leerling alleen de pakketwoorden
moet kunnen schrijven. Om dat mogelijk te maken heeft TvT accent – Spelling ervoor gezorgd
dat de eerste oefeningen in het werkschrift uitsluitend pakketoefeningen zijn. Ze zijn aangeduid
met een strikje.
Bij het wekelijkse dictee krijgt die leerling ook
een invuldictee waar alleen de pakketwoorden
moeten geschreven worden. Zo’n invuldictee is
maar mogelijk vanaf het vierde leerjaar. Voor de
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zorgkinderen wordt in het foutenrooster geen
punt ingevoerd (want de totaalscore is telkens
verschillend van de totaalscore voor de andere
leerlingen).
In de zorgdictees worden dus geen transferwoorden gedicteerd. Met andere woorden: het
zorgdictee is eigenlijk wel een verregaande
dispenserende maatregel. Er is natuurlijk een
probleem bij de werkwoordspelling. Eigenlijk
zijn alle werkwoorden transferwoorden. TvT
accent – Spelling maakte daarom de volgende
keuze: in de zorgdictees van het vijfde leerjaar
wordt ook de schrijfwijze van de werkwoorden
gecontroleerd voor zover het over gemakkelijkere
werkwoorden gaat; aangezien het in het zesde
leerjaar over moeilijkere werkwoordvormen gaat,
worden die niet in de zorgdictees opgenomen.
Opgelet: leerlingen die met het Z-schrift werken, maken niet per se de zorgdictees. Als ze
in staat zijn om de transfer te maken, worden de
gewone controledictees afgenomen.
De school kan ook beslissen om een aantal
basisdoelen met betrekking tot het spellen niet
meer verder na te streven (de zogenaamde
vroegere curriculumdifferentiatie). Met TvT accent –
Spelling is dat heel eenvoudig. Er is een duidelijke doorgaande lijn in de methode, waardoor het
gemakkelijk is om te beslissen welke woordpakketten al dan niet door de betrokken leerling
moeten worden beheerst. Verder kan dan bijvoorbeeld via het differentiatieaanbod van bingel
aangeduid worden welke oefeningen de leerling
moet/kan maken: op maat dus.
Maar ook het omgekeerde is mogelijk. Als
de school ervoor kiest om meer woorden en/
of minder frequent gebruikte woorden aan te
bieden, kan gebruikgemaakt worden van de
woordfrequentielijst achteraan in de handleiding. Op basis daarvan kan men dan beslissen
welke woorden extra aangeboden worden aan
bepaalde leerlingen, al dan niet opgenomen in de
evaluatie.
TvT accent – Spelling stelt dus een hele reeks
REDICODIS-maatregelen voor. Het paradepaardje is natuurlijk de Z-editie met het zorgschrift.
Natuurlijk kan de leerkracht daar ook zelf ontwikkelde maatregelen aan toevoegen. Wat we
evenwel moeten vermijden, is de focus op de problemen van een leerling. Het is belangrijk om de
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problemen ook in een juist perspectief te plaatsen
en te relativeren (oorspronkelijk had de ‘r’ van
sticordi betrekking op dat relativeren!). Relativeren kan onder andere door niet de problemen,
maar ook eens de talenten van dezelfde leerling
te benadrukken.
Ten slotte willen we ook aanraden om zeer
behoedzaam met allerlei compenserende en
dispenserende maatregelen om te gaan. Op het
dyslexiesymposium van 17 september 2009 aan
de K.U.Leuven waarschuwde professor Wim
Van den Broeck (VUBrussel) voor het veel te
vroegtijdig treffen van dispenserende en compenserende maatregelen. Hij vroeg zich zelfs
af of die wel in de basisschool thuishoren. Hij
verwees daarvoor naar onderzoek van Francis
e.a. (1996) en Shaywitz e.a. (1999).

3.3 Uitbreiding van zorg
Als brede basiszorg en ook verhoogde zorg niet
meer helpen, zullen meer doortastende compenserende en dispenserende maatregelen
moeten ingeroepen worden. Dat is alleen maar
mogelijk na een grondig multidisciplinair
overleg (MDO) met het zorgteam en ook de
CLB-medewerker. Van het CLB wordt dan
verwacht een proces van handelingsgerichte diagnostiek op te zetten. Het CLB richt zich daarbij
op een uitgebreide analyse van de onderwijs- en
opvoedingsbehoeften van de leerling en op de
ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en)
en ouders. Op basis van die analyse worden adviezen geformuleerd voor het optimaliseren van
het proces van afstemming van het onderwijs- en
opvoedingsaanbod op de zorgvraag
van de leerling. Het CLB bepaalt in samenspraak
met de school en de ouders welke bijkomende
inzet van middelen, hulp of expertise ten aanzien
van de school of de leerling wenselijk is, zowel
qua omvang als qua duur. We geven twee voorbeelden.
Er kan geadviseerd worden om compenserende
ICT-middelen te gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld
een intelligente woordvoorspeller ingeschakeld
worden. Zo’n woordvoorspeller houdt dan rekening met de fouten die tijdens het spellen worden
gemaakt. Het uitgangsidee is dat de confrontatie
met foute woordbeelden moet worden vermeden.
De intelligente woordvoorspeller doet dat op

11

accent
basis van een individueel gebruikersprofiel en
door te leren van de typische fouten die een individuele gebruiker maakt.
Men kan ook beslissen om externe hulp in te
schakelen (revalidatiecentrum, logopedist e.a.).
Een zeer belangrijk aspect daarbij betreft de
goede afstemming tussen die hulp en de aanpak
in de klas. Met andere woorden: bij de extra hulp
worden dezelfde spellingregels gebruikt, wordt
de controleattitude op dezelfde manier verder
gestimuleerd enz. Voor die goede afstemming
ontwikkelde TvT accent – Spelling onder andere
de Spellingallesweter, waarin alle gehanteerde
strategieën van de methode zijn verzameld.

3.4 Individueel aangepast
curriculum
Dit is de laatste fase van het zorgcontinuüm.
Het is mogelijk dat op een bepaald moment de
klassenraad en het CLB tot de conclusie komen
dat de aanpassingen, waaronder het inzetten van
remediërende, differentiërende, compenserende
of dispenserende maatregelen, niet proportioneel (onredelijk) of onvoldoende zijn om een
leerling nog langer het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen. De leerling is dan het best
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gebaat met een individueel aangepast curriculum
(IAC).Volgens de regelgeving in het M-decreet
betekent dat niet noodzakelijk een overgang naar
het buitengewoon onderwijs. Ouders kunnen ook
kiezen voor een andere school. De leerling wordt
onder ontbindende voorwaarden ingeschreven en
geeft aan de ontvangende school de kans om te
overwegen of een IAC voor die leerling voor de
school haalbaar en wenselijk is.
Om tot zo’n conclusie te komen, zal het CLB een
dossier samenstellen en de afweging maken of
de aanpassingen voor die leerlingen nog redelijk
zijn en voldoende. Op basis van die overweging
beslist het CLB – in overleg met de school en de
ouders – tot de opmaak van een ‘IAC-verslag’.
In het dossier worden, naast een uitvoerige
beschrijving van de specifieke onderwijsbehoeften, ook alle maatregelen genoteerd die
zijn genomen tijdens het doorlopen van het
zorgcontinuüm. Het is dus heel belangrijk dat
ook al de genomen maatregelen met betrekking
tot het ontwikkelen van de spellingvaardigheid in
een LVS-dossier worden bewaard (gaande van
het logboek voor de verlengde instructie, de genomen maatregelen tijdens de remediëringsweek
en de REDICODIS-maatregelen).

12

accent

4 De maatregelen in TvT accent – Taal
In wat volgt zetten we alle maatregelen die in TvT
accent – Taal zijn geconcretiseerd én die tegelijk
aan de uitgangspunten van het M-decreet tegemoetkomen, op een rijtje. We overlopen ze ook
hier per fase van het zorgcontinuüm.

4.1 Brede basiszorg
a Een krachtige leeromgeving:
Kinderen worden maar taalvaardig als ze voldoende oefenkansen krijgen met taal en als de
ondersteunende technische vaardigheden groot
genoeg zijn om vlot en efficiënt te communiceren. Zorg begint met goed lesgeven en voldoende oefening. TvT accent – Taal kiest voor
doelgerichte opdrachten die voor kinderen
normaalfunctioneel zijn en zodoende dicht bij
hun leefwereld aansluiten. M.a.w. leerlingen
krijgen situaties aangeboden die ze met hun
taal moeten aanpakken en beheersen.
Om die doelgerichte opdrachten zo zelfstandig
mogelijk aan te vatten, zet TvT accent – Taal
sterk in op het aanleren van en werken met (taal)
leerstrategieën binnen de les. De lesfasen worden in communicatieve taaltaken telkens uitgeschreven in een structuur ‘voor-tijdens-na’.
• In de fase ‘voor’, als in ‘Wat doe ik het best
voor ik aan mijn taak begin?’, verzamelt de
leerkracht alle noodzakelijke informatie om de
taak aan te pakken. In deze fase worden vragen van het communicatiemodel beantwoord,
brainstormen de kinderen over gepaste inhoud,
denken ze na over een gepast taalkader, enz.
• In de fase ‘tijdens’, als in ‘Wat doe ik terwijl ik
iets uitvoer?’ gaan de kinderen concreet aan de
slag, afgestemd op de informatie die ze verzamelden in de voor-fase en sturen en herstellen
ze hun aanpak.
• In de fase ‘na’, als in ‘Wat doe ik nadat ik mijn
taak uitgevoerd heb?’, blikken de leerlingen en
de leerkracht terug op de taaltaak en de uitvoering. Daarbij nemen reflectie en zelfreflectie
een belangrijke plaats in. Die reflectie wordt
vervolgens een sterke basis om in de volgende
taaltaak aan de slag te gaan.

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

De gestructureerde en strategische
lesgang ondersteunt de leerkrachten
en leerlingen in het stapsgewijs
ontwikkelen van hun communicatievaardigheden.
		
		
Ik sprak luid genoeg.

Dit vond
ik:


Dit vond
mijn groep:


Ik sprak duidelijk.





Ik heb goede zinnen gemaakt.





Ik liet weinig stiltes vallen.





Ik keek naar de luisteraars.





Ik ben bij de boodschap gebleven.





Tijd voor Taal accent – Taal zet sterk in op strategieën voor mondelinge en schriftelijke vaardigheden. Die strategieën helpen leerlingen te
bepalen waaraan zij aandacht moeten besteden
voor, tijdens en na hun taaltaak. De strategieën
zijn voor leerlingen verwerkt in de opdrachten in
het werkschrift, staan ter ondersteuning op de
flappen aan de werkschriften en zijn raadpleegbaar op wandplaten in de klas. Via modelling
of hardopdenkend voordoen (uitgewerkt in de
handleiding voor de leerkracht), demonstreert de
leerkracht systematisch de toepassing van de
strategieën en oefent ze vervolgens geïsoleerd
met de leerlingen in.
De leerlijnen van de methode zijn in een Excelbestand transparant raadpleegbaar op www.
mijnvanin.be, zodat scholen en leerkrachten die
het programma willen aanpassen, dat gemakkelijk kunnen doen volgens de noden van hun
leerlingen.
In de lessen die gericht zijn op de technische
aspecten van het Nederlands wordt er telkens
gestart vanuit een communicatieve context of
worden telkens de communicatieve elementen
belicht. Je kunt immers maar nadenken over bijvoorbeeld aspecten als zender en ontvanger als
er ook een boodschap is. Zo is de vorming van
verkleinwoorden interessant om te onderzoeken,
maar alleen als je ook weet wanneer verkleinwoorden zoal gebruikt worden en welke letterlijke
of figuurlijke betekenis eraan gegeven wordt.
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b Een krachtige leeromgeving: nog
andere accenten!
De stapsgewijze aanpak van een taaltaak vormt
dus de kern van een krachtige leeromgeving zoals die door TvT accent – Taal is geconcipieerd.
Er zijn natuurlijk ook andere elementen die tot die
krachtige leeromgeving bijdragen:
• TvT accent – Taal voorziet in de themaopbouw
tijd om het taalonderwijs af te stemmen op maat
van de klasgroep en/of op die van de individuele leerling. Een thema bestaat uit twee basisweken, waarin de basisleerstof uit leerplannen
en eindtermen aan bod komt. Het is dus
duidelijk voor leerkrachten en leerlingen welke
essentiële leerstof beheerst moet worden. De
methode biedt daarbij per thema een bepaalde
tekstsoort of teksttype aan, waardoor leerlingen
de verschillende communicatievormen doorheen TvT accent – Taal geleidelijk, maar steeds
in moeilijkere situaties, onder de knie krijgen.
• In de derde week van elk thema of de accentweek is tijd voorzien om, naast tijd voor
evaluatie, remediëring en verrijking, één of
meer taaltaken naar keuze uit te voeren. Die
kant-en-klaar aangeboden activiteiten kunnen
worden ingeschakeld naar de behoeften van de
gehele klasgroep, van groepen binnen de klasgroep of van een individuele leerling. Op die
manier kunnen bepaalde domeinen, doelen,
tekstsoorten, teksttypes, communicatievormen,
etc. extra belicht en ingeoefend worden.
• TvT accent – Taal voorziet een gezond evenwicht tussen communicatieve taaltaken en
taaltechnische vaardigheden, zoals technisch
lezen en taalsystematiek. Zo biedt de methode
in het tweede en derde leerjaar een volledige
leerlijn voortgezet technisch lezen, gebaseerd
op de didactiek van Luc Koning (speciale
leesbegeleiding), waarbij leerlingen telkens
oefenkansen krijgen op drie leestechnische
niveaus (AVI). Daarin liggen trouwens ook de
differentiatie en aanpak op maat.
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Daarenboven heeft TvT accent – Taal systematisch aandacht voor de woordenschatontwikkeling van de leerlingen, zowel voor de
dagelijkse taal als voor de typische school- en
instructietaal. De leerkracht vindt ondersteunende woordenschatscripts in de handleiding
waarin technieken van de viertakt (voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren, Verhallen, M. en Van den Nulft, D.) toegepast worden. De woordenschat wordt verder
ondersteund door mindmaps aan het begin van
een thema, woordverklaringen tijdens het lezen
en de verwerkingsoefeningen en inoefenkansen via bingel.be.
• TvT accent – Taal maakt taalonderwijs leuk.
Door te kiezen voor thema’s die inspelen op
de interesses van de leerlingen, door taaltaken
aan te bieden die gericht zijn op hun leeftijd,
door het gebruik van goed gekozen (echt bestaand) taalmateriaal en multimediaal materiaal
en door een afwisseling van humor en ernstig
nadenken over … zijn leerlingen gemotiveerd
om hun taal te ontwikkelen.
• Coöperatief leren krijgt een belangrijke plaats
in TvT accent – Taal. Doorheen de methode
worden tien coöperatieve werkvormen frequent
en in afwisseling geïntegreerd, zodat er snel en
efficiënt gebruik van gemaakt kan worden. Die
werkvormen verhogen de communicatiegraad,
de efficiëntie en de motivatie van de leerlingen,
en zorgen bovendien voor een veilig en positief
interactieklimaat.
• Extra oefeningen kunnen online via het basisaanbod van bingel worden gegeven, zodat
leerlingen ook thuis aan de slag kunnen.
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c De leerlingen systematisch opvolgen
De vaardigheden en inhouden die door kinderen van een bepaalde leeftijd beheerst moeten
zijn, worden ook getoetst, geremedieerd of
verrijkt. TvT accent – Taal voorziet, na elk behandeld thema, een waaier van toetsen, beschikbaar in een Wordbestand, om een afstemming
op de klasgroep of op individuele leerlingen te
faciliteren. Op basis van de toetsvragen (en het
daaraan gekoppelde doel) en de behaalde score
(norm van 8/10 waarmee flexibel omgesprongen
kan worden) kan een leerkracht remediërend of
verrijkend materiaal voor dit doel voorzien aan de
hand van kopieerbladen of aan de hand van de
online differentiatiemodule.
Op die manier kan specifiek, rond elk al dan
niet beheerst doel, op maat van de leerling
verder gewerkt worden.

Rechterflap buitenkant

Zo KIES JE EEN GoED BoEK!
Kijk naar de kaft en lees de achterkant.
Luister naar boekentips van vrienden.
Lees meer van een schrijver die je bevalt.
Doe de 5 vingertest:
1 Lees de eerste bladzijde uit het boek.
2 Tel de woorden die moeilijk zijn om te lezen
op je vingers.
3 Minder dan vijf vingers? Lezen maar!
4 Meer dan vijf vingers?
Kies een ander boek en doe de test nog eens.

WoorDSoorTEN
lidwoorden
de / het / een
De gekke vogel danst!
zelfstandige
naamwoorden
persoon
ding
dier
plant
De gekke vogel danst!

Linkerflap buitenkant

4 Taal

Tijd voor Taal accent
Zo WorD JE EEN SUPErLEZEr!
(leesstrategieën)

Daarnaast zijn er ook summatieve toetsen
uitgewerkt binnen de methode (ook beschikbaar als Wordbestand). De toetsen controleren
de beheersing van de geleerde inhouden over
een langere periode. Ook dat is belangrijk. Op
die manier kunnen we nagaan of de leerlingen
alle geleerde en geoefende strategieën efficiënt
toepassen.

voor

1 Bekijk de tekst of het boek van kop to
(kaft, titel, illustraties, tekst, auteur …)

8 Zoek of vraag de betekenis van woor
uitdrukkingen die je niet begrijpt.

Tijd voor Taal accent taal heeft ook aandacht
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
De gekke vogel danst!
het kind. Op www.mijnvanin.be vindt de leerwerkwoorden
kracht observatielijsten terug met tips bij evenZegt meestal wat een
persoon / dier / ding
… doet. problemen.
tuele
www.vanin.be

513838

Een goede leerkracht doet er alles aan om allerlei
risicofactoren te verminderen, maar ook om allerhande beschermende factoren te versterken. TvT
accent – Taal geeft die leerkracht daartoe enkele
hulpmiddelen.
• Differentiatietips en ondersteuningstips
voor de leerkracht: bij de lessen geven de
auteurs van de methode tips voor differentiatie
weer. De tips kunnen zowel gericht zijn op preinstructie als op differentiatiekansen tijdens en
op het einde van de taak.
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9 Vertel het verhaal kort na.
Vat de tekst kort samen.
Lukt dat?
10 Vorm je mening:
- Wat vond je van de tekst?
- Ging het lezen goed?

ISBN 978-90-306-5612-8

TVT_Cov_Taal4A_WKS.indd 1

6 Zoek structuur in de tekst:
- Wat is de titel? Wat zijn de tussentite
- Wie zijn de hoofdpersonen?
- Wat gebeurt er?

7 Welke woorden (sleutelwoorden) zijn
Kom tot de kern. Stel eventueel een s

Zegt meestal iets over het
zelfstandig naamwoord waar
het bij hoort.

d Risicofactoren verminderen en
beschermende factoren versterken

3 Denk na: Waarom schreef de schrijv
tekst? (ter ontspanning, om van te ler

5 Bepaal de hoofdgedachte van de teks

bijvoeglijke
naamwoorden

De gekke vogel danst!

2 Doe een slimme gok:
- Waarover zou de tekst of het boek g
- Wat weet je er al over?

4 Denk na: Welk teksttype is het?
(een krantenartikel, reclame, een verh
een zoekertje, een informatieve tekst

TIJDENS

De 5 vingertest?

• Alle leerlingen, in het bijzonder de taalzwakkere leerlingen, moeten blijvend gestimuleerd
worden. Met stimuleren bedoelen we dat
ervoor gezorgd wordt dat álle leerlingen succeservaringen kunnen opdoen. Suggesties in
dat verband zijn systematisch in de handleiding
opgenomen.

NA

-

• Zoals al eerder gesteld geeft de accentweek
(de derde week van elk thema) de kans om
accenten te leggen volgens de noden van
de klasgroep tot de individuele leerling. Op
die manier kan maximaal ingezet worden op
extra instructie en extra oefenkansen voor elke
leerling.

Werkschrift A

• TvT accent – Taal houdt rekening met de sterkere leerlingen. Ook die moeten blijvend gestimuleerd en uitgedaagd worden. Daarom zijn
o.a. bij de klassikale oefeningen voldoende
verrijkingsoefeningen voorzien. Bovendien
wordt er voor hen, op basis van de toetsresultaten, verrijkend gewerkt rond getoetste doelen
en bieden we hen een turbobundel aan, waarin
zij motiverende en uitdagende taalopdrachten
tot een goed einde moeten brengen.
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• Er wordt rekening gehouden met leerlingen die
het Nederlands onvoldoende beheersen,
o.a. door zoveel mogelijk te visualiseren (er
is veel aandacht besteed aan de keuze van
tekeningen om de woordenschat te ondersteunen). Voor elk woord in de woordenschatkolom
is ook een lidwoord geplaatst (anderstalige
leerlingen hebben vaak problemen met het
juiste lidwoord, bv. ‘de’ of ‘het’ koek?).
De pakketwoorden van spelling in het tweede
en derde leerjaar worden ook in de leesteksten van TvT accent – Taal (leerdomein:
voortgezet lezen) gebruikt.
• TvT accent – Taal heeft aandacht voor interculturele elementen (bv. teksten over andere
culturen in binnen- en buitenland, teksten geschreven door auteurs met een allochtone achtergrond, etc.), herkenbare maatschappelijke
en sociale elementen (bv. eenoudergezinnen,
gezin met twee papa’s, etc.) en genderdifferentiatie (bv. moeder die brandweerman is,
etc.). Op die manier weerspiegelt TvT accent
de maatschappij en worden de inhouden herkenbaar voor élke leerling.
• Bij het begin van elke les en structureel onder
de lestitel in taalboek en werkschrift staat het
lesdoel voor de leerlingen. Zo weten de leerlingen bij de start van de les waarop in de les
de klemtoon zal komen te liggen en kunnen ze
hun aandacht hierop richten.
• Op het einde van een taalles wordt in een onthoudkader de belangrijkste informatie met betrekking tot de inhoud van de les opgenomen.
Zo heeft de leerling een duidelijk overzicht van
de belangrijkste leerstof uit de les.
• Ten slotte wordt er ook rekening gehouden met
de leerplannen van de verschillende netten
(katholiek onderwijs, gemeentelijk onderwijs en
gemeenschapsonderwijs). Zo weet men met
TvT accent – Taal van een leerling die van een
school uit een ander net komt, welke leerinhouden die leerling al dan niet onderwezen heeft
gekregen.

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

4.2 Verhoogde zorg
Ondanks de brede basiszorg kan de klassenleerkracht ervaren dat sommige problemen niet
opgelost worden. In deze fase van het zorgcontinuüm voorziet men dan extra zorg in de vorm van
remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen. Tegenwoordig spreekt men over REDICODIS-maatregelen. We overlopen ze even.

a Remediëren en differentiëren
Al tijdens de dagelijkse oefeningen wordt er
door de leerkracht geremedieerd. ‘Kort op
de bal spelen’ is zeer belangrijk. Maar als na
een thematoets blijkt dat er nog fouten worden
gemaakt, dan moet die remediëring veel gerichter gebeuren. TvT accent – Taal plant daarom,
in dezelfde week als de toets, tijd om gericht te
werken aan remediëring.
Op basis van het al dan niet correct oplossen
van een bepaalde toetsvraag (= getoetst doel),
kan de leerkracht een werkbundel samenstellen
met remediërende of verrijkende opdrachten.
Die samenstelling kan zowel op papier gebeuren
als digitaal, via de onlinedifferentiatiemodule van
www.mijnvanin.be, waar de geschikte leerbladen
aan de leerling gekoppeld worden op basis van
zijn toetsresultaten. Uitleg over de differentiatiemodule vind je hier: http://www.bingelsite.be/nl/
faq/how-to-filmpjes/differentiatiemodules.
Als blijkt dat het merendeel van de leerlingen
een bepaalde leerinhoud onvoldoende beheerst,
kan de leerkracht kiezen om tijdens de accentweek een extra les rond die inhoud te voorzien.
Daarvoor staan keuzeactiviteiten in de handleiding. Die activiteiten kunnen ook voor groepjes
of voor individuele leerlingen voorzien worden.
Taalvaardige leerlingen kunnen daarbij natuurlijk
ook taalzwakkere leerlingen helpen …
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b Compenseren

• Het kleurgebruik in deze schriften is beperkt
en functioneel.

TvT accent – Taal stelt een belangrijke compenserende maatregel voor: het zogenaamde
zorgschrift.
woordenpiramide
woordenpiramide
Heel wat kinderen met leer- en lees/spellings1Voeg
Voeg
telkens
een
letter
toe
maak zo
telkens
een
letter
toe
enen
maak
zoeen
eennieuw
nieuwwoord.
woord.
problemen (vermoedelijk zo’n 15 %) hebben
het moeilijk met het oefenen in een gebruiBoggle
een zo lang mogelijk woord
2 Maak
kelijk werkschrift. De oorzaken kunnen zeer
met de letters op het bord.
verschillend zijn.
• De leerling is regelmatig afgeleid door de veelGeen ja, nee, euh
woorden ‘ja’, ‘nee’ en ‘euh’ mag
3 De
je niet gebruiken.
heid aan tekeningen, door te veel (vaak niet
ter zake doende) informatie, door de drukke
Januari, februari
lay-out van het werkschrift …
4 Roep de maand, maar niet tegelijk!
• De leerling begrijpt de opdracht niet omdat
Sterke verhalen
die te moeilijk is geformuleerd, te veel van het
5 Is het waargebeurd of niet?
abstractievermogen vraagt, een uitvoering
vergt die te moeilijk of verwarrend is ...
memory
6 levende
Zoek dezelfde gebaren.
• Nieuwe oefeningen/aanpakken/uitleg vergen
telkens opnieuw veel energie en concentratie.
7 Beroepenalfabet
Zoek bij elke letter van het alfabet een beroep.
Leerlingen die dergelijke problemen hebben, zijn
vaak kinderen met dyslexie, met autisme/ASS
www.vanin.be
Kijk goed naar wat de ander zegt zonder geluid.
8 liplezen
(Autisme Spectrum Stoornis), met AD(H)D, met
DCD (Developmental Coördination Disorder) en
andere motorische problemen, met een beperkte
taalbeheersing enz.

Rechterflap buitenkant

Linkerflap buitenkant

3 Taal

Tijd voor Taal accent

ZO hEB Ik EEN GOEDE pENGRE

ZO hEB Ik EEN GOEDE ZIThOuD

ZO kIES Ik EEN GOED BOEk!
-

De 5 vingertest?

ISBN 978-90-306-6728-5
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Z-schrift A

TVT_Cov_Taal3A_Z-schrift.indd 1

Tijdens de taallessen vragen dergelijke leerlingen doorgaans extra ondersteuning van de
leerkracht. Ze hebben immers moeite met het
volgen van het strakke klassenritme (omwille van
de zeer beperkte tijd), behoeven meer uitleg en
zijn moeilijker te motiveren. Voor die kinderen is
het gebruik van een speciale zorgeditie van het
werkschrift een interessante compenserende
maatregel.
De zorgeditie wijkt op de volgende punten af
van de gewone editie.
• Voor het hele tweede leerjaar zijn spoorlijntjes met aanzetpunt voorzien. In het derde en
vierde leerjaar zijn er nog enkele spoorlijntjes.
• De vraagstelling is:
- vereenvoudigd, kernachtig herleid tot de
essentie, namelijk “wat moet er gedaan worden?”
- korter;
- ondubbelzinnig;
- waar nodig opgesplitst in meer directe instructies.
• Sommige oefeningen zijn wat aangepast.

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

Kijk naar de kaft en lees de achterkant
Luister naar boekentips van vrienden.
Lees meer van een schrijver die je bev
Doe de 5 vingertest:
1 Lees de eerste bladzijde uit het boek
2 Tel de woorden die moeilijk zijn om t
op je vingers.
3 Minder dan vijf vingers? Lezen maar
4 Meer dan vijf vingers?
Kies een ander boek en doe de test

De leerkracht kan met de zorgeditie werken
zonder de vertrouwde TvT-aanpak aan te passen:
de lesstructuur blijft immers dezelfde!
De zorgeditie is geen ‘gemakkelijkere’ versie van
TvT: de leerlingen werken aan dezelfde doelen
en vaardigheden. De weg ernaartoe is evenwel
soberder (wat een betere concentratie mogelijk moet maken) en gerichter. Er wordt dus niet
gedispenseerd, hooguit krijgen kinderen extra
ondersteuning. (compenserende maatregel). Er
moet dus goed worden nagedacht over het moment waarop een leerling beter met de zorgeditie
werkt. Dat is een beslissing van het zorgoverleg en niet van een leerkracht alleen. Het is zelfs
mogelijk dat een leerling het ene jaar met de
zorgeditie werkt, maar een jaar later niet meer.

c Dispenseren
Dispenserende maatregelen zijn maatregelen
waarbij de school doelen toevoegt aan het gemeenschappelijk curriculum of de leerling vrijstelt
van het gemeenschappelijk curriculum, en dat,
waar mogelijk, vervangt door gelijkwaardige
doelen.
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Tijd voor Taal accent – Taal biedt transparante
leerlijnen aan om het zorgteam van een school
te ondersteunen in het maken van keuzes. Verder
kan dan bijvoorbeeld via het differentiatieaanbod
aangeduid worden welke oefeningen de leerling
moet/kan maken, op maat dus.
In de accentweek wordt per thema ook een
turbobundel aangeboden. In die bundel krijgen
zeer taalvaardige leerlingen opdrachten die een
beroep doen op meerdere vaardigheden tegelijkertijd. Op die manier kunnen zij extra uitgedaagd
worden.

4.3 Uitbreiding van zorg
Als brede basiszorg en ook verhoogde zorg niet
meer helpen, zullen meer doortastende compenserende en dispenserende maatregelen
moeten worden ingeroepen. Dat is alleen maar
mogelijk na een grondig multidisciplinair
overleg (MDO) met het zorgteam en ook
de CLB-medewerker. Het CLB dient dan een
proces van handelingsgerichte diagnostiek op te
zetten. Het richt zich daarbij op een uitgebreide
analyse van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en op de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht(en) en ouders. Op
basis van die analyse worden adviezen geformuleerd voor het optimaliseren van het proces van
afstemming van het onderwijs- en opvoedingsaanbod op de zorgvraag van de leerling. Het
CLB bepaalt in samenspraak met de school en
de ouders welke bijkomende inzet van middelen,
hulp of expertise ten aanzien van de school of de
leerling wenselijk is, zowel qua omvang als qua
duur. We geven twee voorbeelden.
Er kan geadviseerd worden om compenserende
ICT-middelen te gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld
gebruikgemaakt worden van voorleessoftware.
Teksten en instructies binnen de methode worden
voorgelezen aan de leerling. Tijd voor Taal accent

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

is beschikbaar voor voorleessoftware (Sprint,
Kurzweil). De aanvraag voor de materialen kan
gebeuren bij ADIBIB.
Men kan ook beslissen om externe hulp in te
schakelen (revalidatiecentrum, logopedist e.a.).
Een zeer belangrijk aspect daarbij is de goede
afstemming tussen die hulp en de aanpak in
de klas. Met andere woorden: bij de extra hulp
worden dezelfde strategieën gebruikt, wordt
de controleattitude op dezelfde manier verder
gestimuleerd enz. Voor die goede afstemming
kan gebruikgemaakt worden van de taalweters
onderaan bij de lessen, die vanaf het vierde leerjaar ook als onthoudbladen opgenomen zijn in de
toets- en remediëringsmap.

4.4 Individueel aangepast
curriculum
Dit is de laatste fase van het zorgcontinuüm.
Het is mogelijk dat op een bepaald moment de
klassenraad en het CLB tot de conclusie komen
dat de aanpassingen, waaronder het inzetten van
remediërende, differentiërende, compenserende
of dispenserende maatregelen, niet proportioneel of onvoldoende zijn om een leerling nog
langer een gemeenschappelijk curriculum te laten
volgen. Om tot zo’n conclusie te komen, zal het
CLB een dossier samenstellen. Op basis van
dat dossier kan dan een IAC worden gevolgd
(eventueel in een school van het buitengewoon
onderwijs). In het dossier worden onder andere
alle maatregelen genoteerd die zijn genomen
tijdens het doorlopen van het zorgcontinuüm.
Het is dus heel belangrijk dat ook al de genomen
maatregelen met betrekking tot het ontwikkelen van de taalvaardigheid in een LVS-dossier
worden bewaard (gaande van het logboek voor
de verlengde instructie, de genomen maatregelen
tijdens de accentweken, en ook de REDICODIS-maatregelen).
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5 Handelingsgericht werken (HGW) en het zorgcontinuüm
Het HGW biedt een gezamenlijk kader voor wie
betrokken is bij de zorg op school: het schoolteam, de pedagogische begeleidingsdienst, het
CLB en de eventuele andere schoolexternen.
HGW bundelt de krachten van al deze actoren.
Het beïnvloedt alle aspecten van het zorgbeleid
en alle fasen van de zorg. De zeven onderstaande uitgangspunten vormen de essentie van HGW.
Ze vormen de criteria waaraan de handelingsgerichtheid van onderzoek en begeleiding zijn af
te toetsen. De uitgangspunten hangen onderling
sterk samen. Het is steeds van belang om álle
uitgangspunten na te streven.
De pijlers van het HGW zijn de volgende:

onderwijsbehoeften
transparant

wisselwerking
de leerkracht
doet er toe!

doelgericht

Voorbeelden uit TvT accent
• Brede basiszorg: gedifferentieerde aanpak met verlengde instructie, verschillende
(spelling)strategieën, systematisch werken
aan strategieën in taaltaken, multisensoriële
aanpak, basisaanbod van bingel, pre-instructie
voor sommige leerlingen, mondeling spellen
voor spellingzwakke leerlingen en kinderen
met dyslexie, vervolgoefeningen voor sterkere
leerlingen, structureel werken aan dagelijkse
woordenschat en aan school- en instructietaal,
maatregelen voor anderstalige leerlingen …
• Verhoogde zorg: gedifferentieerde aanpak in
de remediëringsweek en in de accentweek, het
differentiatieaanbod van bingel, de Z-editie voor
sommige leerlingen, voor enkele leerlingen een
leerlijn met uitsluitend pakketwoorden, zorgdictees voor een beperkte groep leerlingen.
• Uitbreiding van de zorg: compenserende
ICT-middelen voor leerlingen die dat nodig
hebben (o.a. voorleessoftware), een aparte
leerlijn voor een leerling (IAC – individueel aangepast curriculum), externe hulp voor sommige
leerlingen.

samenwerking

positieve

We overlopen de pijlers van het HGW aan de
hand van het zorgcontinuüm en geven voor elke
fase in het zorgcontinuüm voorbeelden van hoe
TvT accent aan die pijlers gestalte geeft.

5.1 Onderwijs- en ondersteuningsbehoeften
Deze pijler nodigt ons uit na te denken over wat
‘deze’ leerling echt nodig heeft in ‘deze’ klas
met ‘deze’ leerkracht om een doel te bereiken.
Zo kan het onderwijsaanbod beter afgestemd
worden op zijn specifieke noden. Men zoekt niet
naar schuld, maar naar een passende aanpak.
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• Individueel aangepast traject: in eer en
geweten een degelijk dossier samenstellen
waaruit moet blijken dat de genomen maatregelen disproportioneel of onvoldoende zijn om
het gemeenschappelijk curriculum te kunnen
volgen. In overleg met de ouders en de school
kan het CLB ‘een verslag’ opmaken volgens
de regelgeving van het M-decreet dat toegang
geeft tot buitengewoon onderwijs of een andere
school die voor de leerling een IAC uitwerkt.

5.2 Transactioneel (afstemming en
wisselwerking)
In het HGW is men er zich van bewust dat er
een wederzijdse beïnvloeding is tussen de
persoon en zijn omgeving, tussen de leerling
en zijn context. Het gaat om transacties, om
wisselwerking.
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Voorbeelden uit TvT accent
• Brede basiszorg: de leerkracht houdt bijvoorbeeld rekening met het feit dat een leerling
thuis geen computer heeft en dus geen bingeloefeningen kan maken.
• Verhoogde zorg: in de remediëringsweek of
accentweek kan bijvoorbeeld een beste vriend
die sterk is in taal zijn taalzwakkere makker
helpen.
• Uitbreiding van de zorg: bij het MDO kunnen
ook de ouders worden betrokken.
• Individueel aangepast traject: ouders worden
goed geïnformeerd over het feit dat de genomen maatregelen disproportioneel of onvoldoende zijn om nog langer het gemeenschappelijk curriculum te volgen.

• Individueel aangepast traject: de leerkracht
moet beseffen dat hij/zij een belangrijke rol
speelt bij een eventuele overstap van een leerling naar een school op maat. Het CLB brengt
samen met de school de onderwijsbehoeften
van de leerling in kaart en rapporteert in ‘een
verslag’.

5.4 Positieve aspecten
Al te vaak ligt de focus op de problemen, op wat
niet goed gaat, wat de werkelijkheid geen recht
doet. Men moet ook de talenten van een leerling blijven zien.
Voorbeelden uit TvT accent
• Brede basiszorg: een zwakkere lezer blijkt
over een schitterend talent te beschikken als hij
een spreektaak uitvoert.

5.3 De leerkracht doet er toe
Leerkrachten realiseren passend onderwijs en
leveren een cruciale bijdrage aan een positieve
ontwikkeling van hun leerlingen. Belangrijk hierbij
is dat ook de ondersteuningsbehoeften van
leerkrachten een duidelijke plaats krijgen.
Voorbeelden uit TvT accent
• Brede basiszorg: leerkrachten die zich bijvoorbeeld meer willen verdiepen in de methodiek
van het ‘mondeling spellen’ moeten hiertoe
kansen krijgen (via bijscholing, lectuur …).
• Verhoogde zorg: in het zorgoverleg wordt
écht geluisterd naar wat de klassenleerkracht
te zeggen heeft over een gepaste remediëring
voor een of meer leerlingen tijdens de remediëringsweek. Via de agenda kunnen ouders en
leerkrachten elkaar vinden.
• Uitbreiding van de zorg: men houdt rekening
met de ICT-vaardigheden van de leerkracht
als er bijvoorbeeld voor het inschakelen van
aangepaste software wordt geopteerd.
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• Verhoogde zorg: bij het gebruik van het
Z-schrift blijkt een leerling minder last te hebben van zijn concentratieproblemen en beseft
hij dat hij toch goed kan spellen.
• Uitbreiding van de zorg: goed doordachte
curriculumdifferentiatie houdt rekening met
leerinhouden die een leerling zeker zou kunnen
beheersen.
• Individueel aangepast traject: bij het afscheid
van een leerling worden zijn talenten extra in
de verf gezet. Deze info krijgt een prominente
plaats in ‘het verslag’ van het CLB.
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5.5 In constructieve samenwerking
Samenwerking tussen leerling, ouders, leerkrachten, school is noodzakelijk. Gezamenlijk
bespreken ze wat goed gaat en wat moeizaam
(overzicht), analyseren ze de situatie (inzicht)
en zoeken ze gericht naar een aanpak die werkt
(uitzicht).
Voorbeelden uit TvT accent
• Brede basiszorg: als een school voor Tijd voor
Taal accent kiest, dan stellen alle leerkrachten
zich loyaal op en gebruikt de leerkracht van
een bepaald leerjaar geen andere regelmethodiek dan wat zijn/haar collega’s hanteren en
zoals in de methode is voorzien.
• Verhoogde zorg: voor de concrete organisatie
van de remediëringsweek of de accentweek,
overlegt de leerkracht het best met een collega,
de zorgleerkracht, de taakleerkracht, de directeur …
• Uitbreiding van de zorg: bij externe hulp
wordt van bv. de logopedist verwacht om dezelfde terminologie te gebruiken zoals die in de
school wordt gehanteerd.
• Individueel aangepast traject: hier neemt het
CLB de regie in handen voor doorverwijzing en
wordt een handelingsgericht traject gevolgd.

5.6 Doelgericht
Elke handeling en elke stap moeten nodig en
nuttig zijn in functie van het afgesproken doel.
Voorbeelden Tijd voor Taal accent
• Brede basiszorg: de keuze van Tijd voor Taal
accent voor woordpakketten vergemakkelijkt
het doelgericht werken, het toepassen van de
leesstrategieën bij begrijpend lezen helpt de
leerlingen bij het vinden van de informatie die
ze zoeken

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

• Verhoogde zorg: een gemakkelijk te hanteren
foutenrooster zoals in Tijd voor Taal accent
maakt in één oogopslag duidelijk waarnaar
moet worden gewerkt.
• Uitbreiding van de zorg: als blijkt dat de externe hulp niet bijdraagt tot een effectieve aanpak
van de spellingproblemen, dan moet de school
de samenwerking durven stoppen.
• Individueel aangepast traject: men moet zich
afvragen welk moment het meest geschikt is
om ouders over een overstap naar een school
op maat in te lichten.

5.7 Systematisch en transparant
Binnen het HGW is het voor iedereen duidelijk
hoe en waarom er zo wordt gewerkt.
Voorbeelden Tijd voor Taal accent
• Brede basiszorg: in Tijd voor Taal accent
zorgen directe instructie en BHV voor een eenvoudige systematiek die voor alle leerkrachten
hapbaar is, de transparante leerlijnen maken
duidelijk wat al aan bod kwam en waarop voortgebouwd wordt.
• Verhoogde zorg: in Tijd voor Taal accent is er
een eenvoudig, transparant LVS (met foutenroosters), het Z-schrift biedt leerlingen de kans
om dezelfde leerstof aan te pakken, maar in
een aangepaste lay-out.
• Uitbreiding van de zorg: externe hulpverleners krijgen met de Spellingallesweter een
helder overzicht van de geleerde strategieën op
school, de taalweters geven op het einde van
de les een duidelijk beeld van de belangrijkste
leerstof.
• Individueel aangepast traject: leerkracht,
leerling en ouders weten precies wat er gebeurt
en waarom.
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6 Conclusie
Zoals u hebt kunnen lezen, komt Tijd voor Taal
accent al sterk tegemoet aan de uitgangspunten
van het M-decreet zoals die nu zijn geformuleerd.
In de methode is al heel wat aandacht voor preventie, gerichte differentiëring en remediëring, het
inzetten van hulpmiddelen en het op maat maken
van het gemeenschappelijk curriculum. Verder is
een belangrijk uitgangspunt van TvT accent altijd
geweest dat álle kinderen van dergelijke maatregelen moeten kunnen profiteren.

Tijd voor Taal accent en het M-decreet

De M van M-decreet staat voor maatregelen.
Maar voor TvT accent staat de M evengoed
voor mogelijkheden. Met andere woorden: TvT
accent ziet in haar voorgestelde maatregelen
vooral mogelijkheden om álle kinderen, en in het
bijzonder kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, nog beter onderwijs te geven.
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