KWALITEITSKAART
PO

Beginnende geletterdheid

TIJDSCHEMA - Tijd voor lezen en taal

Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteitskaart Opbrengstgericht Werken zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl.
Deze website bevat alle informatie en handreikingen die in het kader van School aan Zet worden ontwikkeld om het onderwijs (in de basisvaardigheden)
te verbeteren.

De kwaliteitskaarten

die zijn ondergebracht op de website www.taalpilots.nl zijn bedoeld om op teamniveau het gesprek te ondersteunen over de betekenis van goed taal/lees onderwijs.
De school kan de kwaliteitskaart gebruiken om de eigen situatie aan te spiegelen, verbeterpunten te formuleren en daarop aansluitend gerichte initiatieven te
ondernemen.

INLEIDING - voor taal en lezen

Het is belangrijk dat voldoende tijd op het rooster staat en daadwerkelijk wordt besteed aan lezen en taal. De inspectie geeft aan dat de tijd voor taal en lezen
ongeveer 8 uur per week zal moeten bedragen. Voor scholen met veel leerlingen met een taalachterstand (scholen in de schoolgroepen 4 tot en met 7) is meer
nodig, namelijk 9-10 uur per week. In de onderstaande overzichten wordt aangegeven hoe de tijd voor lezen en taal per week verdeeld zou kunnen worden over de
verschillende onderdelen van lezen en taal. Het gaat hierbij om de tijd voor taal en lezen voor de groep als geheel. De overzichten zijn bedoeld als voorbeeld. We
weten dat leerlingen verschillen in de tijd die ze nodig hebben om het technisch leren lezen onder de knie te krijgen. Sommige kinderen hebben hiervoor wel 6 keer
zoveel tijd nodig dan andere kinderen. Risicoleerlingen profiteren van meer en intensieve aandacht door de leerkracht. In aanvulling op de tijd voor de groep als
geheel is een richtlijn dat risicoleerlingen 60 minuten per week extra instructie en begeleide oefening krijgen. Het gaat hierbij om tijd met de leerkracht die extra
instructie en begeleiding geeft.
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BASISMODEL
- voor taal en lezen uitgaande van ongeveer 8 uur per week
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VARIATIEMODEL
– met extra tijd voor technisch lezen




uitgaande
van ongeveer 9 uur per week
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VARIATIEMODEL
– met extra tijd voor woordenschat



uitgaande
van ongeveer 9 uur per week
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VARIATIEMODEL
– met extra tijd voor technisch lezen gecombineerd met




woordenschatontwikkeling
uitgaande van ongeveer 9 uur per week
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© Buiten het downloaden zijn alle rechten

op dit product voorbehouden aan:
draagt zorg voor de uitvoering van de Kwaliteitsagenda PO Scholen voor morgen. Voor vragen rond de kwaliteitskaarten kunt u contact opnemen met Gea

Spaans, secretariaat@schoolaanzet.nl.
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