INHOUDSOPGAVE
Klank
en letter

Woorden

1

/

Klank en letter –e-

2

/

Klank en letter –s-

3

Het alfabet en het woordenboek

4

Het zelfstandig en het bijvoeglijk naamwoord

5

De hulptekens: apostrof, trema en koppelteken

6

Synoniemen en antoniemen

7

De woordvorming

8

De stam en de tegenwoordige tijd

9

De verleden tijd en v.t. en t.t. gemengd

10

Het voltooid deelwoord en werkwoordsvormen
gemengd

11

Zinnen

/

12

Zinnen bouwen

13

Soorten zinnen en interpunctie

14

De hoofdletters

15

/

16
17

Teksten

Kleine woorden van belang

Instructies
De zin: onderwerp, wwg en nwg, pv

/

Taalvaardigheid = troef
Verhoog nu de leerprestaties van uw leerlingen en stuur
hen straks de wereld in met een ongekend sterke troef:
een knappe taalvaardigheid!
HOE?
Met Taal Troef!, de remediëringsbundel Nederlands voor de 1ste graad

MULTI-INZETBAAR
Remediëring, zeker na de verplichte taalscreening vanaf 1 september 2014
Differentiatie, met lessen en oefeningen op verschillende niveaus
Extra taallessen Nederlands
Aanvulling bij uw eigen leermethode Nederlands
Toets of proefwerk
Ondersteuning taalbeleid, bv. zinvolle vervangopdracht bij afwezigheid leraar

Tekstsoorten en teksttypes

18

Woordstrategieën

CONCEPT

19

Leesstrategieën

) behandelen diverse talige
De 28 verschillende onderwerpen op 2 niveaus (
aspecten via taalgerichte oefeningen in context. Ze beogen de integratie
van taalgebruik en -systeem. Bijzondere aandacht gaat naar het verwerven van
strategieën en taalvaardigheden. Een onderwerp eindigt vaak met een
communicatieve oefening (
).

20

/

Dat zoeken we even op! Het gepaste naslagwerk

21

/

Lezen: tabellen en grafieken

22

Intensief en zoekend lezen – zakelijke tekst

23

Tekstverbanden en tekststructuren

24

Schematiseren van een tekst

25

Lezen van een schema

26

Luisteren naar een ontspannende tekst
Schrijven - gevoelens verwoorden

27

Luisterstrategieën – zoeken naar informatie in de
tekst

28

Kritisch luisteren en lezen

Uw leerlingen kunnen de lessen en oefeningen individueel, in duo’s of klassikaal
verwerken. Ze kunnen ook zelfstandig aan de slag dankzij de verbetersleutels en
reflectiekaders.

Ontdek nu zelf enkele onderwerpen op WWW.VANIN.BE/TAALTROEF

