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Wat is Taal in beeld extra?
Taal in beeld extra is een online verschijnende aanvul
ling op de methode Taal in beeld. Taal in beeld extra
biedt leerkrachten taken om hun taalonderwijs aan te
vullen en te verrijken.
Waarom verschijnt Taal in beeld extra?
Leerkrachten van scholen die werken met de methode
Taal in beeld hebben in gebruikersonderzoek aangege
ven dat ze tevreden zijn over de methode en er met
plezier mee werken. Als wens van leerkrachten kwam
naar voren dat er behoefte is aan extra materiaal,
voornamelijk op het gebied van taalbeschouwing.

Geen lessen, maar taken
De papieren werkboeken van Taal in beeld bevatten
lessen. Door de lesactiviteiten en de aanwijzingen in
de handleiding te volgen, geeft u complete lessen.
Taal in beeld extra bestaat uit taken. Die hebben een
andere insteek. Ze zijn bedoeld als bouwstenen die
leerkrachten gaan inzetten om hun taalonderwijs aan
te vullen en te verrijken. Daarbij zal iedere leerkracht
eigen keuzes maken, afhankelijk van de eigen situatie.
Zo kunt u de taken gebruiken om een extra taal
beschouwingsles in de week te geven. Maar u kunt
taken (of een deel daarvan) ook gebruiken voor
kortere instructie- of herhalingsmomenten.
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Taal in beeld extra wordt digitaal verspreid. U heeft
daardoor de mogelijkheid de taken op het digibord te
laten zien en de verwerkingsopdrachten bijvoorbeeld
in een schrift te laten maken. Maar u kunt alle taken
ook printen en kopiëren en de leerlingen zo op kopieer
bladen laten werken. Het is ook mogelijk een deel van
de opdrachten met behulp van het digibord mondeling
te bespreken en een deel van de opdrachten in een
schrift of op een kopieerblad te laten verwerken.

blok 3+4 voor aanvang van blok 3, etc.
Niet bij alle taalbeschouwingslessen verschijnt een
extra taak. Alleen bij onderwerpen die o.a. in het
gebruikeronderzoek naar voren kwamen om extra mee
te oefenen, is een taak gemaakt. Voor deze jaargroepen
staan komend schooljaar extra taken gepland:
Blok 1
A: geen taken
B: 1 taak
C: 3 taken
D: 3 taken
E: 3 taken

Blok 2
A: 2 taken
B: 2 taken
C: 2 taken
D: 2 taken
E: 3 taken

Blok 3
A: 2 taken
B: 2 taken
C: 2 taken
D: 2 taken
E: 3 taken

Blok 4
A: 1 taak
B: 2 taken
C: 3 taken
D: 2 taken
E: 3 taken

Blok 5
A: geen taken
B: 1 taak
C: 1 taak
D: 2 taken
E: geen taken

Blok 6
A: 2 taken
B: 2 taken
C: 3 taken
D: 3 taken
E: 1 taak

Blok 7
A: 2 taken
B: 2 taken
C: 3 taken
D: 3 taken
E: 1 taak

Blok 8
A: 2 taken
B: 3 taken
C: 3 taken
D: 3 taken
E: 2 taken

In volgorde of via de zoekfunctie

Naamgeving
Per blok treft u voor iedere jaargroep de taken aan die
u bij dat blok kunt laten maken. Onderaan iedere taak
staat bij welke jaargroep, blok en lesnummer het hoort.
Het onderwerp van de taak (het doel van de les) staat,
zoals u gewend bent uit de boeken van Taal in beeld
altijd bovenaan in het kader: Wat ga je doen?

Verschijning per blok
De taken van Taal in beeld extra verschijnen vier
keer per schoojaar op de website. De taken worden
voor twee blokken tegelijk online gezet: blok 1+2,
blok 3+4, blok 5+6 en blok 7+8. Daarbij volgen we in
beginsel de jaarplanningen van Taal in beeld/Spelling
in beeld op onze website. De taken van blok 1+2
verschijnen voor aanvang van blok 1, de taken van

Taken zoeken met het leerstofoverzicht
U kunt de taken dus laten maken in volgorde van ver
schijning. Maar daarnaast kunt u de leerlingen op ieder
moment een extra taak laten verwerken als u consta
teert dat ze problemen hebben met bepaalde leerstof.
Iedere taak heeft zoektermen (tags) meegekregen.
Daardoor kunt u eenvoudig de taken vinden die u zoekt.
U kunt zoeken op jaargroep, blok en lesnummer en
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op onderwerp, zoals: naamwoorden, lijdend voorwerp,
meewerkend voorwerp, etc.
Ook voor de begeleiding van zorgleerlingen is deze
zoekfunctie handig. Een leerkracht kan zo snel geschik
te leerstof vinden. De zoekfunctie wordt automatisch
per blok uitgebreid en biedt steeds het meest actuele
overzicht van alle beschikbare taken.

Materialen
Taken
De taken van Taal in beeld extra worden als pdf-bestand
verspreid. U kunt de taken op het digibord tonen en de
verwerkingsopdrachten bijvoorbeeld in een schrift laten
maken. U kunt de taken (2x A4-blad) ook printen en
kopiëren.

Colofon
Auteur Taal in beeld extra
Adriaan Maters
Illustraties en foto’s
Voor de materialen van Taal in beeld extra wordt gebruik
gemaakt van de illustraties en foto’s uit de methode
Taal in beeld.
Projectgroep Zwijsen
Jos Cöp, Moniek van de Ven (projectleiding en redactie)
Laura van Merendonk (vormgeving)
Nohmi Bollebakker (marketingadvies)
Paul van Tilburg (uitgever)
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jaargroep

Antwoordbladen
Bij de taken horen antwoordbladen. Ook die worden als
pdf-bestand verspreid. Hierop staan de antwoorden op
alle opgaven. Bij open opdrachten staan antwoordsug
gesties. Door de antwoordbladen op het digibord te
tonen, kunt u de leerlingen gemaakte taken zelf laten
nakijken. Natuurlijk kunt u de bladen ook printen en
kopiëren.

Begeleiding
Algemeen
In de gewone lessen van Taal in beeld past u de mate
waarin u uw leerlingen begeleidt, aan de behoeften van
uw leerlingen en de omstandigheden aan. Voor Taal in
beeld extra is dat niet anders.

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912
gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op
enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schrif
telijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken
van reprografische verveelvoudigingen uit de
ze uitgave is
toegestaan op grond van artikel 16 h Auteurswet 1912 dient
men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te
voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3060, 2130
KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen van
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan
men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatieen Reproductierechten Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB
Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
Voor deze uitgave en de bijbehorende website met downloads
geldt de Wet op auteursrechten. Door deze uitgave en de
bijbehorende website met downloads als zodanig aan te bieden,
verlenen wij alleen aan scholen het recht te downloaden en te
kopiëren en dan uitsluitend voor eigen gebruik.
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Aan het verwerven, waar nodig, van toestemming tot overname
is door de uitgever de uiterste zorg besteed. Zou desondanks
blijken dat een rechthebbende over het hoofd is gezien, dan
verzoeken wij deze contact op te nemen met Uitgeverij Zwijsen.
0311

