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Kies welke uitgave he

Vanaf nu hebt u ook in de eerste graad keuze uit drie verschillende uitgaven.
De nieuwe VARIANT onderscheidt zich van de andere uitgaven door:
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NIEUW

1

2

3

Bronnenboek +
Werkboek

Leerwerkboek

OPBOUW

6 thema's - 3 projecten

6 thema's - 3 projecten

6 x 10 lessen + 3 mini-projecten

TYPEREND

» voor wie een uitdaging
aankan
» nadruk op
verantwoordelijkheid
en zelfstandigheid van
de leerling
» creatieve, activerende
werkvormen
» aandacht voor school- en
instructietaal
» uitgebreid aanbod
zakelijke teksten en
literaire fragmenten

» voor wie meer
begeleiding wil
» nadruk op
geleidelijke opbouw van
zelfstandigheid
» creatieve, activerende
werkvormen
» aandacht voor school- en
instructietaal
» kleiner aanbod
zakelijke teksten en
literaire fragmenten

» voor wie korte, afgebakende
lessen wil
» nadruk op structuur en
begeleiding
» taalondersteuning, schrijf- en
spreekkaders, per lesbok extra
les inoefening
» extra aanbod woordenschat,
school-en instructietaal en spelling
» korte zakelijke teksten en
literaire fragmenten

BASIS /
VERDIEPING

uitgebreide zelftoets met
vervolgtraject van basis én
verdiepingsoefeningen

uitgebreide zelftoets
met vervolgtraject van
basisoefeningen
verdiepingsoefeningen
online

ingekorte zelftoets
online basis- en
verdiepingsoefeningen, afprintbaar

VADEMECUM

bijlage in bronnenboek
achteraan

bijlage in leerwerkboek
achteraan

samengevat op handige uitneembare
fiches

HANDLEIDING

» jaarplan met
eindtermen en
leerplandoelen
» didactische tips
» ingevuld werkboek
» handige evaluatie- en
vorderingsfiches
» extra oefeningenkatern
taalsystematiek

» jaarplan met
eindtermen en
leerplandoelen
» didactische tips
» ingevuld werkboek
» handige evaluatie- en
vorderingsfiches
» extra oefeningenkatern
taalsystematiek

» jaarplan met eindtermen en
leerplandoelen
» 60 uitgewerkte lesfiches met
duidelijk lesverloop
» ingevuld leerwerkboek
» ingekorte evaluatie- en
vorderingsfiches
» extra oefeningenkatern
taalsystematiek

Leerwerkboek VARIANT
(compacter)

Supergestructureerd leerwerkboek

Ver doorgedreven structuur is het sleutelwoord in Netwerk TaalCentraal VARIANT, zowel voor u als voor uw leerlingen.
Dankzij de korte, goed afgebakende lessen, voert u het volledige leerplan gemakkelijk uit. Uw leerlingen profiteren dan
weer van de terugkerende rubrieken zoals ‘Wat moet je kennen/kunnen?’, ‘Lettergetetter’ en de zelftoetsen.
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Uitgewerkte lesfiches

Bij Netwerk TaalCentraal VARIANT krijgt u geen traditionele handleiding. Wat dan wel?
Zestig volledig uitgewerkte lesfiches – voor elke les één. Daarmee gaat u meteen aan de slag in de klas.
Geeft u graag een persoonlijke invulling aan de les? Dan vertellen de lesfiches u onmiddellijk wat u moet zoeken.
En gebruikt u de notitiepagina’s voor opmerkingen en aanvullingen.
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Extra aandacht voor woordenschatinoefening

“Mijn leerlingen kennen geen woorden meer.” Een herkenbare verzuchting? Dan hebt u met
Netwerk TaalCentraal VARIANT de oplossing in handen. Deze uitgave zet extra in op woordenschat
en spelling. Onder andere met overzichtelijke woordenlijsten en praktijkoefeningen om nieuwe
woorden in een zin te gebruiken.

Welke formule u ook kiest, Netwerk TaalCentraal garandeert u:


Geïntegreerd vademecum: u hoeft het vademecum niet apart aan te kopen.



Heldere leerlijnen van 1 t.e.m.6: Netwerk TaalCentraal volgt een heldere leerlijn
taalbeschouwing, vaardigheden en literatuur van leerjaar 1 t.e.m. 6.
Toetsen op maat: u krijgt niet enkel modeltoetsen aangeboden, u hebt ook de mogelijkheid
om zelf toetsen samen te stellen.
Enthousiaste leerlingen: leerlingen die al met Netwerk TaalCentraal werken, zitten
gemotiveerd in de klas.




TOETSENMAKER

Overtuig uzelf en probeer Netwerk TaalCentraal VARIANT uit in

Probeer de meegeleverde voorbeeldles van Netwerk TaalCentraal
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uw les.

VARIANT nu uit in uw klas.

om in een handomdraai toetsen op maat samen te stellen,
inclusief luister- en spreekoefeningen.

Netwerk TaalCentraal is compleet voor alle jaren en alle graden.
Ontdek het volledige aanbod op www.netwerktaalcentraal.be.
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