
INHOUDSOPGAVE

In deze envelop - die je overigens volledig mag houden - vind je naast de begeleidende brief en inhoudsopgave ook een 
catalogus met de prijslijst van de materialen van Studio taal & spelling. Bovendien zit er ook een werkboekje van ik pen! 
in deze envelop. Bij Studio taal & spelling kun je de schrijfmethode ik pen! voor leerjaar 2 tot 4 gebruiken. Door de unieke 
didactiek leren kinderen vlot en goed leesbaar schrijven met ik pen!.

In dit ter inzagepakket tref je verder een selectie materialen aan van Studio taal & spelling. Het blok dat we voor jullie 
geselecteerd hebben, geeft een representatief beeld van de didactiek, de opbouw en de inhoud van de methode.

Voor een volledig overzicht van alle materialen van de methode, per leerjaar, verwijzen we graag naar bijgesloten catalogus 
of naar onze website: studiotaal.be en studiospelling.be.

Controleer aan de hand van deze inhoudsopgave of je ter inzagepakket volledig is. Ontbreekt er een onderdeel,  
laat het ons dan meteen weten via info@uitgeverijzwijsen.be of bel onze klantendienst: 03 205 94 94.

We leiden je even door de materialen in dit pakket:

Studio taal
Leerjaar 2 Handleiding blok 3 Elk leerjaar bevat acht blokken van vier lesweken. De taallessen sluiten per blok 

aan op een vast en overkoepelend thema. Die thema’s komen in elk leerjaar op 
hetzelfde moment terug. De thema’s zijn voldoende ruim om ze elk schooljaar vanuit 
een andere invalshoek te benaderen. De handleiding biedt voor elke les van dat blok 
een overzichtelijke en duidelijke lesbeschrijving, met extra rubrieken zoals tips voor 
preteaching en het werken aan vakoverschrijdende doelen. Voor elk blok is een aparte 
handleiding beschikbaar.

Leerwerkboek blok 3 Het leerwerkboek is een integratie van een taal- en werkboek. De leerwerkboeken van  
Studio taal hebben een duidelijke structuur en zijn volledig in kleur gedrukt. Elk leerjaar telt  
8 blokken, er is 1 leerwerkboek per blok.

Leesboek AVI-niveau M4 Het leesboek bevat één doorlopend verhaal in het thema dat aansluit bij de lessen 
technisch lezen. Per leerjaar zijn er twee leesboeken beschikbaar, elk op een ander  
AVI-niveau. In dit ter inzage pakket zit een leesboek op AVI-niveau M4. 

Vloeiend en Vlot  
AVI-niveau M4

Met de Vloeiend en vlot boekjes gaan leerlingen aan de slag met het leren en herhalen  
van woordtypes. Per leerjaar zijn er 2 boekjes beschikbaar, elk op een ander AVI-niveau.  
In dit ter inzagepakket zit een Vloeiend en vlot op AVI-niveau M4.

Technisch en vloeiend lezen 
Plus (blok 3)

Het leerwerkboek technisch en vloeiend lezen plus bevat verdiepende en uitdagende 
oefeningen voor sterke lezers. Dit leerwerkboek zit niet in het ter inzagepakket, maar 
is onderdeel van de software. Je kunt het leerwerkboek technisch en vloeiend lezen 
plus inzien via de Leerkrachtassistent.

Kopieermap In de kopieermap vind je per blok een signaaltoets, remediëringsoefeningen en een 
controletoets voor de domeinen begrijpend lezen, woordenschat en taalbeschouwing.  
De kopieermap zit niet in het ter inzagepakket, maar is onderdeel van de software.  
Je kunt de kopieermap inzien via het Dashboard. 

Controleer aan de hand van deze inhoudsopgave of je ter inzagepakket 
volledig is. Ontbreekt er een onderdeel, laat het ons dan meteen weten 
via info@uitgeverijzwijsen.be of bel onze klantendienst: 03 205 94 94.!

taal en spelling



Leerjaar 3 Handleiding blok 3 Elk leerjaar bevat acht blokken van vier lesweken.  De taallessen sluiten per blok 
aan op een vast en overkoepelend thema. Die thema’s komen in elk leerjaar op 
hetzelfde moment terug. De thema’s zijn voldoende ruim om ze elk schooljaar vanuit 
een andere invalshoek te benaderen. De handleiding biedt voor elke les van dat blok 
een overzichtelijke en duidelijke lesbeschrijving, met extra rubrieken zoals tips voor 
preteaching en het werken aan vakoverschrijdende doelen. Voor elk blok is een aparte 
handleiding beschikbaar.

Leerwerkboek blok 3 Het leerwerkboek is een integratie van een taal- en werkboek. De leerwerkboeken van 
Studio taal hebben een duidelijke structuur en zijn volledig in kleur gedrukt. Elk leerjaar 
telt 8 blokken, er is 1 leerwerkboek per blok.  

Leesboek AVI-niveau M5 Het leesboek bevat één doorlopend verhaal in het thema dat aansluit bij de lessen 
technisch lezen. Per leerjaar zijn er twee leesboeken beschikbaar, elk op een ander  
AVI-niveau. In dit ter inzage pakket zit een leesboek op AVI-niveau M5. 

Vloeiend en Vlot  
AVI-niveau M5

Met de Vloeiend en vlot boekjes gaan leerlingen aan de slag met het leren en herhalen van 
woordtypes. Per leerjaar zijn er 2 boekjes beschikbaar, elk op een ander AVI-niveau. In 
dit ter inzagepakket zit een Vloeiend en vlot op AVI-niveau M5.

Technisch en vloeiend lezen 
Plus (blok 3)

Het leerwerkboek technisch en vloeiend lezen plus bevat verdiepende en uitdagende 
oefeningen voor sterke lezers. Dit leerwerkboek zit niet in het ter inzagepakket, maar 
is onderdeel van de software. Je kunt het leerwerkboek technisch en vloeiend lezen 
plus inzien via de Leerkrachtassistent.

Kopieermap In de kopieermap vind je per blok een signaaltoets, remediëringsoefeningen en een 
controletoets voor de domeinen begrijpend lezen, woordenschat en taalbeschouwing.  
De kopieermap zit niet in het ter inzagepakket, maar is onderdeel van de software.  
Je kunt de kopieermap inzien via het Dashboard.

Leerjaar 4 Handleiding blok 3 Elk leerjaar bevat acht blokken van vier lesweken.  De taallessen sluiten per blok 
aan op een vast en overkoepelend thema. Die thema’s komen in elk leerjaar op 
hetzelfde moment terug. De thema’s zijn voldoende ruim om ze elk schooljaar vanuit 
een andere invalshoek te benaderen. De handleiding biedt voor elke les van dat blok 
een overzichtelijke en duidelijke lesbeschrijving, met extra rubrieken zoals tips voor 
preteaching en het werken aan vakoverschrijdende doelen. Voor elk blok is een aparte 
handleiding beschikbaar.

Leerwerkboek blok 3 Het leerwerkboek is een integratie van een taal- en werkboek. De leerwerkboeken van 
Studio taal hebben een duidelijke structuur en zijn volledig in kleur gedrukt. Elk leerjaar 
telt 8 blokken, er is 1 leerwerkboek per blok.

Leesboek AVI-niveau M6 Het leesboek bevat één doorlopend verhaal in het thema dat aansluit bij de lessen 
technisch lezen. Per leerjaar zijn er twee leesboeken beschikbaar, elk op een ander  
AVI-niveau. In dit ter inzage pakket zit een leesboek op AVI-niveau M6. 

Vloeiend en Vlot  
AVI-niveau M6

Met de Vloeiend en vlot boekjes gaan leerlingen aan de slag met het leren en herhalen van 
woordtypes. Per leerjaar zijn er 2 boekjes beschikbaar, elk op een ander AVI-niveau. In 
dit ter inzagepakket zit een Vloeiend en vlot op AVI-niveau M6.

Technisch en vloeiend lezen 
Plus (blok 3)

Het leerwerkboek technisch en vloeiend lezen plus bevat verdiepende en uitdagende 
oefeningen voor sterke lezers. Dit leerwerkboek zit niet in het ter inzagepakket, maar 
is onderdeel van de software. Je kunt het leerwerkboek technisch en vloeiend lezen 
plus inzien via de Leerkrachtassistent.

Kopieermap In de kopieermap vind je per blok een signaaltoets, remediëringsoefeningen en een 
controletoets voor de domeinen begrijpend lezen, woordenschat en taalbeschouwing.  
De kopieermap zit niet in het ter inzagepakket, maar is onderdeel van de software.  
Je kunt de kopieermap inzien via het Dashboard.

Leerjaar 5 Voorbeeldlessen  
taal & spelling  

In dit ter inzagepakket zit een groene USB-stick met daarop enkele voorbeeldlessen  
van Studio taal & spelling voor leerjaar 5. Het volledige pakket download je gratis via 
www.uitgeverijzwijsen.be/digitaal-pakket.

Leerjaar 6 Voorbeeldlessen  
taal & spelling  

In dit ter inzagepakket zit een blauwe USB-stick met daarop enkele voorbeeldlessen  
van Studio taal & spelling voor leerjaar 6. Het volledige pakket download je gratis via 
www.uitgeverijzwijsen.be/digitaal-pakket.



Studio Spelling
Leerjaar 2 Handleiding blok 3-4 Elk leerjaar bevat acht blokken van vier lesweken. De handleiding biedt telkens per  

2 blokken een overzichtelijke en duidelijke lesbeschrijving, met extra rubrieken zoals  
tips voor differentiatie en het werken aan vakoverschrijdende doelen.

Leerwerkboek blok 3-4 De leerwerkboeken van Studio spelling hebben een duidelijke structuur en zijn volledig in  
kleur gedrukt. Elk leerjaar telt 8 blokken, per twee blokken is er een leerwerkboek.

Kopieermap In de kopieermap vind je per blok een signaaldictee, remediëringsoefeningen en een 
controledictee. Daarnaast kun je nog extra dictees afnemen. De kopieermap zit niet in  
het ter inzagepakket, maar is onderdeel van de software. Je kunt de kopieermap inzien 
via het Dashboard.

Uitlegkaarten spelling De uitlegkaarten zijn gebundeld in een overzichtelijk opzoekboekje met handige  
tabs voor de hoorwoorden, regelwoorden, onthoudwoorden en werkwoorden.  
De spelproblemen worden stap voor stap aangepakt.

De uitlegkaarten zijn een handig hulpmiddel om een strategie concreet te maken.  
De woorden van de week komen terug in de oefeningen. Met de extra woorden schenken 
we aandacht aan andere voorbeelden rond hetzelfde spelprobleem.

Leerjaar 3 Handleiding blok 3-4 Elk leerjaar bevat acht blokken van vier lesweken. De handleiding biedt telkens per  
2 blokken een overzichtelijke en duidelijke lesbeschrijving, met extra rubrieken zoals  
tips voor differentiatie en het werken aan vakoverschrijdende doelen.

Leerwerkboek blok 3-4 De leerwerkboeken van Studio spelling hebben een duidelijke structuur en zijn volledig  
in kleur gedrukt. Elk leerjaar telt 8 blokken, per twee blokken is er een leerwerkboek.

Kopieermap In de kopieermap vind je per blok een signaaldictee, remediëringsoefeningen en een 
controledictee. Daarnaast kun je nog extra dictees afnemen. De kopieermap zit niet in  
het ter inzagepakket, maar is onderdeel van de software. Je kunt de kopieermap inzien 
via het Dashboard.

Uitlegkaarten spelling De uitlegkaarten zijn gebundeld in een overzichtelijk opzoekboekje met handige  
tabs voor de hoorwoorden, regelwoorden, onthoudwoorden en werkwoorden.  
De spelproblemen worden stap voor stap aangepakt.

De uitlegkaarten zijn een handig hulpmiddel om een strategie concreet te maken.  
De woorden van de week komen terug in de oefeningen. Met de extra woorden schenken 
we aandacht aan andere voorbeelden rond hetzelfde spelprobleem.

Leerjaar 4 Handleiding blok 3-4 Elk leerjaar bevat acht blokken van vier lesweken. De handleiding biedt telkens per  
2 blokken een overzichtelijke en duidelijke lesbeschrijving, met extra rubrieken zoals 
tips voor differentiatie en het werken aan vakoverschrijdende doelen.

Leerwerkboek blok 3-4 De leerwerkboeken van Studio spelling hebben een duidelijke structuur en zijn volledig in 
kleur gedrukt. Elk leerjaar telt 8 blokken, per twee blokken is er een leerwerkboek.

Kopieermap In de kopieermap vind je per blok een signaaldictee, remediëringsoefeningen en een 
controledictee. Daarnaast kun je nog extra dictees afnemen. De kopieermap zit niet 
in het ter inzagepakket, maar is onderdeel van de software. Je kunt de kopieermap 
inzien via het Dashboard.

Uitlegkaarten spelling De uitlegkaarten zijn gebundeld in een overzichtelijk opzoekboekje met handige  
tabs voor de hoorwoorden, regelwoorden, onthoudwoorden en werkwoorden.  
De spelproblemen worden stap voor stap aangepakt.

De uitlegkaarten zijn een handig hulpmiddel om een strategie concreet te maken.  
De woorden van de week komen terug in de oefeningen. Met de extra woorden schenken 
we aandacht aan andere voorbeelden rond hetzelfde spelprobleem.

Leerjaar 5 Voorbeeldlessen  
taal & spelling  

In dit ter inzagepakket zit een groene USB-stick met daarop enkele voorbeeldlessen  
van Studio taal & spelling voor leerjaar 5. Het volledige pakket download je gratis via 
www.uitgeverijzwijsen.be/digitaal-pakket.

Leerjaar 6 Voorbeeldlessen  
taal & spelling  

In dit ter inzagepakket zit een blauwe USB-stick met daarop enkele voorbeeldlessen  
van Studio taal & spelling voor leerjaar 6. Het volledige pakket download je gratis via 
www.uitgeverijzwijsen.be/digitaal-pakket.



Vraag ook een ter inzagepakket aan van onze 
vernieuwde wiskundemethode zoWISo en maak 
kennis met onze unieke didactiek.

www.zowiso.be

Ontdek ook de nieuwste versie van de meest succesvolle 
methode voor aanvankelijk lezen kim via

www.veiliglerenlezen.be

Download een digitaal pakket van onze schrijfmethode!

www.ikpen.be

www.uitgeverijzwijsen.be

Hebben jullie de materialen voldoende kunnen ontdekken en bespreken - ook samen met onze Zwijsen adviseur?
Dan komen wij dit pakket gratis bij je ophalen.


