Taalimpuls groep 1-2, groep 3, groep 5

Doel taalimpuls

Taalimpuls groep 1-2
Onderdompelen in taal:
Vergroten van de passieve/actieve
woordenschat, taal/rekenbegrippen
en woordgebruik.
Verbeteren luisterhouding.

Wanneer taalimpuls
NB: kinderen die al een
ander arrangement
volgen komen niet in
aanmerking voor de
taalimpuls

Tot de doelgroep horen:
Kleuters met een taalachterstand.
VVE indicatie vanuit GGD of
voorschoolse.
Op advies van de leerkracht
(taalzwakke kinderen) n.a.v.
observatie instrument, onderdeel
taal. Net geen nieuwkomer.

Wie informeert de
ouders

De leerkracht
Overlegt voorafgaand met ouders
over deelname aan de taalimpuls.
Verzorgt de terugkoppeling van de
ondersteuning.
Brengt ouders op de hoogte wanneer
de ondersteuning start/stopt.
Minimaal 3/maximaal 6

Aantal leerlingen in een
groepje
Tijdsduur taalimpuls
Hoe vaak taalimpuls

45 min. Hier wordt flexibel mee
omgegaan.

Taalimpuls groep 3
Onderdompelen in taal:
Vergroten van de passieve en
actieve woordenschat en
uitdrukkingen, ten einde een tekst
beter te kunnen begrijpen (denk ook
aan bijwoorden, voegwoorden, tijdsen plaats bepalende woorden,
woorden m.b.t. hoedanigheid).
Oefeningen m.b.t. zinsbouw en
verhaal analyse.
Oefenen spontane spraak.
Begrijpend luisteren.
Tot de doelgroep horen:
Kinderen die in gr 1-2 al Taalimpuls
hebben gevolgd en nog onvoldoende
vorderingen hebben gemaakt.
Kinderen die onvoldoende scoren bij
het softwareprogramma van VLL
m.b.t. woordenschat.
Kinderen die onvoldoende scoren bij
Cito woordenschat.
Zie 1-2

Taalimpuls groep 5
Onderdompelen in taal:
Vergroten van de passieve en actieve
woordenschat en uitdrukkingen teneinde
teksten beter te kunnen begrijpen.
Bij taalimpuls groep 5 ligt de nadruk op het
vergroten van de vaardigheden van de kinderen
om informatie te vergaren en zo hun kennis en
taalvaardigheid te vergroten. Ook willen we een
onderzoekende, nieuwsgierige houding van de
kinderen stimuleren.

Zie 1-2

Zie 1-2

45 min per week

45 min. per week

Tot de doelgroep horen:
Kinderen die op toetsen van begrijpend lezen,
woordenschat en taal onvoldoende scoren.
Anderstalige kinderen die langer dan 1 jaar in
Nederland zijn.

Zie 1-2

Taalimpuls groep 1-2, groep 3, groep 5
per week
Mix van gr 1-2

Wat en hoe van de
taalimpuls

Ouderbetrokkenheid

1x per week
Naar eigen inzicht en/of overleg met
de leerkracht. Kan ook afhankelijk zijn
van het aantal taalimpulsleerlingen op een school.
We gaan uit van een prentenboek en
zorgen dat het taalaanbod
betekenisvol en gevarieerd is. Boven
op het uitbruinden van de
woordenschat is er aandacht voor
instructietaal, luisterhouding en
interactie.
Dit alles gebeurt volgens de didaktiek
van de viertakt van Marianne
Verhallen:
uitleggen/uitbeelden/uitbreiden/
uitspreken

1x per jaar worden ouders
uitgenodigd om te komen kijken bij
de taalimpuls

Wij sluiten aan bij de ankerverhalen
van VLL en werken volgens de
Viertakt van Verhallen.
We gebruiken suggesties en
woordkaarten uit de methode en
hebben zelf oefeningen
toegevoegd. Daarbij proberen we
betekenisvol te werken en de
leerling zoveel mogelijk te prikkelen
met verschillende werkvormen.

Nog niet van toepassing.

Taalcoördinatie is in handen van: Marlies Beeks, Telefonisch contact: 0416-339121 / 06-28276025

De kinderen vergroten hun woordenschat,
doordat ze leren de betekenis op te zoeken van
woorden en begrippen, die ze nog niet kennen.
Kinderen zoeken de betekenis van de woorden
die ze nog niet kennen. Dit doen ze door:
• Opzoeken in van Dale NT2
woordenboek.
• “Googelen”
• Opzoeken in www.wikikids.nl . Dit
is wikipedia voor kinderen.
• Een bijpassend informatief filmpje
zoeken in SchoolTV beeldbank.
• Bij anderstalige
kinderen: www.translate.google.com
• Voor geschiedenis kun je kijken
op: https://www.entoen.nu/
Voor meer informatie kunnen ze ook zoeken in
de mediatheek van de school (indien aanwezig)
of door het lezen van boeken en tijdschriften. Bij
elk thema staan verrijkingswoorden; deze
komen uit de WAK lijst groep 5.
Nog niet van toepassing.

