
Methodes op De @rchipel. 

Voorbouw 

 

Kleine stappen, groot verschil  

 

In de groepen 1-2 werken we met ‘Inzichtelijk’. Hierin zijn de doelen waaraan een leerling in groep  

1-2 moet voldoen, per maand beschreven. Door te werken vanuit de doelen en goed te controleren of een 

leerling de doelen heeft behaald, worden de onderwijsbehoeften van elke leerling goed in beeld gebracht. 

Goed kijken naar een leerling volgens vaste kleine stappen, maakt een groot verschil.  

 

Naast ‘Inzichtelijk’ wordt er gewerkt met ‘Onderbouwd’.  ‘Onderbouwd’ is een werkwijze die zowel 

ontwikkelingsmaterialen als handpoppen aan de doelen koppelt. De combinatie van ‘Inzichtelijk’ en 

‘Onderbouwd’ zorgt voor onderwijs dat goed bij iedere leerling past, hoe verschillend ze ook zijn. 

 

Veilig leren lezen 

 

In de groepen 3 werken we met de methode Veilig leren lezen. Een methode voor aanvankelijk lees- én 

taalonderwijs, die qua opzet  een goede aansluiting op het onderwijs in groep 4 garandeert. Leerlingen lezen al 

snel nieuwe woorden met de letters die ze hebben geleerd. Ook biedt de methode goede mogelijkheden en 

materialen om in te kunnen spelen op verschillen tussen de kinderen. Erg blij zijn we met de bij behorende 

digibord-software waardoor onze instructie effectiever en aantrekkelijker wordt. Ook maken wij dankbaar 

gebruik van het bijbehorende computerprogramma. Hiermee oefenen de kinderen zowel het technisch- als 

begrijpend lezen en spelling. 



….. in beeld 

 

Voor de talige activiteiten vanaf groep 4, gebruiken we 3 methodes die met elkaar verbonden zijn. Taal in beeld 

voor taal, Spelling in beeld voor spelling en Lezen in beeld voor begrijpend lezen. Alle 3 methodes werken volgens 

eenzelfde structuur. De les begint met een stukje verkenning om de kinderen nieuwsgierig te maken naar wat er 

komen gaat. Vervolgens volgt er een uitleg van het doel, daarna gaan de kinderen aan de slag. Aan het einde van de 

les is er een terugblik, wat heb ik gedaan en heb ik het doel behaald. 

 

 

Wereld in Getallen 

 

Voor het rekenwerk gebruiken we Wereld in getallen. Deze methode biedt nog meer mogelijkheden om de kinderen 

op maat te bedienen. Een les begint met een startopdracht, een herhalingsoefening van eerder aangeboden stof. 

Vervolgens de uitleg en dan aan de slag. Als kinderen klaar zijn met een les hebben ze per week een weektaak om af 

te ronden. De methode verdeelt de kinderen in 3 groepen om goed in te kunnen spelen op de onderwijsbehoefte 

van het kind. Als een kind moeite heeft, dan is er een bijwerkboek wat de aangeboden stof op een low-level 

aanbiedt, waardoor deze kinderen kunnen blijven genieten van de succeservaringen. Als een kind meer aankan is er 

een pluswerkboek, waarin deze kinderen meer en op een andere manier uitgedaagd worden om de geleerde 

vaardigheden toe te passen. 



Blits 

 

Begrijpend Lezen van Informatieve Teksten en andere Studievaardigheden. Deze methode wordt nu vanaf groep 6 

gebruikt om de studievaardigheden van de kinderen te oefenen. Studievaardigheden vormen een belangrijk 

onderdeel van de eindtoets en van de attitude in het voortgezet onderwijs. Het maken van samenvattingen, het 

juist raadplegen van informatiebronnen, kaartlezen, informatie uit tabellen en grafieken halen. Dit zijn een aantal 

onderdelen van het lesaanbod. Sinds wij deze methode gebruiken zien wij de aangeleerde vaardigheden ook terug 

in de andere vakken.  

 


