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TOtg1 Plezier beleven aan taal en het spelen met taal 

 
TOtg2 Openstaan voor talige diversiteit en de gelijkwaardigheid van 

talen aanvaarden 

 
TOtg4 Mondeling en schriftelijk willen en durven communiceren en het 

nut daarvan inzien 

 
TOtg5 Bereid zijn om taal correct, verzorgd en  gepast  te gebruiken 

 
TOmn1 Een mondelinge boodschap verwerken 

• Informatie beoordelen (uit oproepen, reclameboodschappen en verhalen 
uit verschillende media) 

 
TOmn2 Een mondelinge boodschap overbrengen 

• Spontaan vertellen (over gevoelens, ervaringen, gedachten, handelingen, 
verwachtingen) 
• Zich expressief uiten (over gevoelens, gedachten, meningen, fantasieën) 
• Informatie overzichtelijk weergeven (in beschrijvingen, instructies, 
vragen, antwoorden) 
• Persoonlijk verslag uitbrengen (over een beluisterde of gelezen tekst, een 
beleefd voorval, een behandeld onderwerp) 

 
TOmn3 Actief deelnemen aan een gesprek 

• Tweegesprek 
• Gesprek in kleine kring of groep 
• Klasgesprek 

 
TOsn2 Voldoende vlot kunnen lezen om leeftijdsadequate teksten te 

begrijpen 
• 2.5-12j   Genieten van voorlezen 
• 2.5-12j   Exploreren van een ruime variatie aan tekstmateriaal 
• 4-6j   Doen alsof je (voor)leest - leesrichting ontdekken en ervaren 
• 4-6j   Ervaren dat letters corresponderen met klanken - enkele letters 
kunnen verklanken - ervaren en inzien dat er conventies bestaan bij 
geschreven taal 
• 6-7j   Een voor hen bestemde tekst hardop of fluisterend lezen 
• 6-8j   Ontsleutelen van: 

• eenlettergrepige woorden met eenvoudige structuur: 
klinker/tweeklank - medeklinker, medeklinker-klinker/tweeklank, 
medeklinker-klinker/tweeklank-medeklinker 

• tweelettergrepige woorden: meervoudsvorm van zelfstandige 



naamwoorden, grondwoorden met voor- en achtervoegsels, 
verkleinwoorden, werkwoordsvormen 

• eenlettergrepige en tweelettergrepige woorden met 
medeklinkerclusters vooraan en achteraan 

• eenvoudige en frequent gebruikte samengestelde woorden 
 
• 6-8j   Woorden als één geheel lezen - woorden steeds automatischer 
herkennen 
• 6-8j   De functie van leestekens ontdekken: punt, vraagteken, 
uitroepteken, komma, dubbele punt 
• 6-12j   Genietend lezen 
• 6-12j   Begrijpen wat je leest 
• 6-12j   Gebruik maken van de betekenis van een woord of van de context 
van een woord om een woord te ontsleutelen 
• 7-10j   Afhankelijk van de leesvaardigheid en van de context een voor hen 
bestemde tekst hardop, fluisterend of stil lezen 
• 8-10j   Ontsleutelen van: 

• woorden met moeilijke lettercombinaties (bv. ng, nk, cht, oei, ieu, 
ig, lijk...) 

• meerlettergreperige woorden en samenstellingen 
 
• 8-10j   Groepen van woorden als één geheel lezen 
• 8-10j   Leesgedrag afstemmen op punt, vraagteken, uitroepteken, 
komma, dubbele punt 
• 10-12j   Ontsleutelen van: 

• frequent gebruikte vreemde woorden en leenwoorden 

• frequent gebruikte woorden met hulptekens 

• frequent gebruikte afkortingen 
 
• 10-12j   Zinnen als een geheel lezen - leesgedrag afstemmen op alle 
leestekens en op de betekenis - teksten in een verantwoord tempo lezen 
• 10-12j   Een voor hen bestemde tekst stil lezen - een voorbereide tekst 
expressief hardop lezen 

 
SErv3 Samenwerken met anderen en zo bijdragen aan het realiseren 

van een gemeenschappelijk doel 
• 5-12j   Gericht samenwerken in duo of kleine groep - iets aan elkaar 
kunnen uitleggen - voorstellen formuleren om tot een gezamenlijk 
antwoord te komen bij vragen 

 
Verloop :  
 
 
 


