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LES LESTYPE DOMEIN DOEL MATERIAAL ZELF TE VOORZIEN

STUDIO TAAL
1 Basis Technisch lezen Een tekst op AVI M4 correct, vlot en vloeiend lezen met begrip. Correct en vlot lezen:  

woorden met aai, ooi, oei. Vloeiend lezen: nadruk leggen op belangrijke woorden.
2 Basis Spreken/luisteren Ontdekken dat het gevoel waarmee een spreker iets zegt, kan worden afgeleid uit diens  

lichaamstaal en intonatie.
filmfragment ‘kamer opgeruimd’:  
https://youtube.com/playlist?list=PLrcN6CAolxSkUZsRQHToJC-oVionyK9-1

4 Basis Schrijven Een weettekst leren schrijven. Voor het schrijven van een weettekst je gedachten ordenen aan  
de hand van een woordweb (met doorwebben).

enkele dierenencyclopedieën

5 Vervolg Technisch/vloeiend lezen Een tekst op AVI M4 correct, vlot en vloeiend lezen met begrip. Correct en vlot lezen:  
woorden met aai, ooi, oei. Vloeiend lezen: nadruk leggen op belangrijke woorden.

6 Basis Woordenschat Inzien dat je woorden beter begrijpt door ze met andere woorden te verbinden, bijvoorbeeld  
door gebruik te maken van een woordweb of woordenrij.

7 Basis Taalbeschouwing Mededelende, vragende en uitroepende zinnen van elkaar kunnen onderscheiden in functie van  
de inhoud van de boodschap, de volgorde van zinsdelen en het gebruik van leestekens. Zinnen 
ombouwen tot andere zinsoorten in functie van de boodschap die je wilt meedelen.

16 Basis Begrijpend lezen Herstelstrategieën gebruiken wanneer het lezen moeilijker gaat: de tekst trager en aandachtiger 
lezen bij een moeilijke passage; herlezen. Moeilijke passages leren aanduiden in de tekst en  
zeggen waarom die moeilijk zijn. Vloeiend lezen: nadruk leggen op belangrijke woorden.

3 audiofragmenten: ‘Doe het meel in de kom’, ‘ 
In Frankrijk staat een bijzonder paleis’ en ‘Vaar niet te ver’
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrcN6CAolxSkUZsRQHToJC-oVionyK9-1

STUDIO SPELLING
1 Basis Spelling Woorden op -lf, -lg, -lk, -lm en -lp correct schrijven.
2 Basis Spelling Woorden die beginnen met s of z correct schrijven.
3 Herhaling Spelling Woorden op -lf, -lg, -lk, -lm en -lp correct schrijven. Woorden die beginnen met s of z correct  

schrijven.
4 Basis Spelling Woorden op -rf, -rg, -rk, -rm en -rp correct schrijven.
5 Basis Spelling Woorden met meerdere medeklinkers na elkaar correct schrijven.
6 Herhaling Spelling Woorden op -rf, -rg, -rk, -rm en -rp correct schrijven. Woorden met meerdere medeklinkers na  

elkaar correct schrijven.
7 Basis Spelling Inzien dat een zin begint met een hoofdletter en eindigt met een punt, een vraagteken of een  

uitroepteken. Het verschil herkennen tussen een zin die eindigt met een punt, een vraagteken  
en een uitroepteken.

8 Herhaling Spelling De hoor- en regelwoorden van blok 4 correct schrijven. De regels voor hoofdletters aan  
het begin van de zin en het juiste leesteken aan het einde van de zin correct toepassen.

9 Integratie Spelling De spelproblemen van blok 4 geïntegreerd toepassen.


