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Ank Stekelenburg, Janet ten Berge, Eline Schoppers 

 

Inhoud Materialenbox Nieuwkomers SWV IJssel Berkel 

Materialen uit de onderstaande lijst kunnen ingezien, geleend of gekopieerd worden via het SWV of via …. 

 ISBN- uitgever Te kopiëren / te leen/ als 
voorbeeld 

Eerste taal- woordenschat   

Zitten staan lopen – TPR Niet Leverbaar/ Kopie  Te kopiëren 

Horen zien en schrijven HCO ISBN 
2000000005829 

Uitgever 
Bazalt Educatieve Uitgaven 

Te kopiëren 

Logo3000 2 
Onderbouw 
Middenbouw 

info@logo3000.nl 1 
info@rezulto.nl  

Te kopiëren 

Slagwerk Taal 2 
A1 t/m F2 

Zwijssen Als voorbeeld 

Stenvert NT2 blocks 
(deel A, B.C) 

Bekius schoolmateriaal Als voorbeeld 

Lezen/ Spelling   

Spreekbeeld 
Handleiding, werkboek, kaartenbak, 
wandkaarten, overtrekletters en 
memoriekaarten. 

info@spreekbeeld.nl  Te kopiëren 

Klankie www.klankie.nl  
Folder 

Als voorbeeld 

Veilig in stapjes – VLL: zelfstandig werk 
en de luistermap  

Niet leverbaar/ kopie Te kopiëren  

Begrijpend lezen/ luisteren   

Prisma Schooltaal 2 

P12-3: Prisma Schooltaal stripboek 

P19-0: Prisma Schooltaal handleiding 

P13-1: Prisma Schooltaal werkschrift BB 

cursus 2 

P14-X: Prisma Schooltaal werkschrift MB 

cursus 2 

P16-6: Prisma Schooltaal werkschrift MB 

cursus 3 

P18-2: Prisma Schooltaal werkschrift MB 

cursus 4 

P15-8: Prisma Schooltaal werkschrift BB 

cursus 3 

P17-4: Prisma Schooltaal werkschrift BB 

cursus 4 

CED 
ISBN: 90-75074-11-5 

Te kopiëren 

                                                           
1 - 
2 Ook geschikt voor 2e jaars Nieuwkomers. 

 

mailto:info@logo3000.nl
mailto:info@rezulto.nl
mailto:info@spreekbeeld.nl
http://www.klankie.nl/
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789d80&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000002e3c700&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789e00&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789e00&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789e81&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789e81&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789f80&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789f80&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000002e3c580&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000002e3c580&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789f00&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000000789f00&qvId=512195&qvCrc=cjdcjanbbttbuhad
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Lees aardig 2 
Proefpakket 

Educatieve uitgeverij Kinheim 
ISBN: PPLA 

Als voorbeeld/ te leen 

Zoeklicht informatief  
Weet jij alles over …2 

- het ziekenhuis? E6 

- een huis? M4 

- dierenarts? M5 

- oertijd? E3 

- mode? M6 

- voetbal? E6 

- popmuziek? M5 

- Amerika? E5 

 
 
ISBN: 9789048706365 

ISBN: 9789048706303 

ISBN: 9789048706310 

ISBN: 9789048706334 

ISBN: 9789048706358 

ISBN: 9789048706327 

ISBN: 9789048706341 

ISBN: 9789048706372 

Als voorbeeld/ te leen 

Mondelinge taalvaardigheid   

Picto lezen 2 http://www.pearsonclinical.nl/  
2917.01 PICTO (1994) 
2917.02 PICTO (1994) 
2917.03 PICTO (1994) 

Te kopiëren 

Papa Moll - Verhalendoos met 10 
kopieerbladen 2 

www.shubi.nl 
12050K 

Als voorbeeld/ te leen 

What could you do? 2 K2 publisher  

Zie ook overige materialen   

Rekenen   

Kwint 
Handleiding 

P195-8: Kwint werkschrift 4 

P194-X: Kwint werkschrift 5 

www.Cedgroep.nl  
ISBN: 90-5819-182-6 
 

Als voorbeeld/ te kopiëren  

Sociaal emotioneel   

Bekijk het maar! met Suus en Luuk2 K2 publisher Als voorbeeld/ te leen/ te 
kopiëren  

E-motion 2 2 www.shubi.nl Als voorbeeld/ te leen/ te 
kopiëren 

Toetsen   

Taaltoets Alle Kinderen 2 Cito Te leen 

Tije de Vos  ? 

Starttoets rekenen 
(o.b.s. de Waaier) 

kopie Te kopiëren  

Overige materialen ter inspiratie   

Allerlei 2: 
Mondelinge taalvaardigheid 
Zinsbouw/ Woordenschat/  
Begrijpend lezen/ Zelfstandig werk 
Picco Piccolo – NT2 

K2 publischer 
 
 
 
 
Leverbaar?/ Thieme 
Meulenhoff 

Als voorbeeld/ te leen 

 

  

http://www.pearsonclinical.nl/
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000002e3c980&qvId=537599&qvCrc=icWfbQdpdcckcuLa
https://mijn.cedgroep.nl/?qvActie=naarArtikel&itemId=0x0000000002e3c900&qvId=537599&qvCrc=icWfbQdpdcckcuLa
http://www.cedgroep.nl/
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Korte toelichting bij de methoden en materialen uit de Materialenbox, 

gebruiksmogelijkheden in de klas en overige suggesties voor materialen/ methoden 

 Eerste taal- woordenschat Toelichting Inzet klas 
zelfstandig (Z), 
leerkrachtge-
bonden (Lk), 
samenwerken 
met 
medeleerling (S) 

 Mondeling Nederlands – 
CED groep 

Methode voor de eerste taalverwerving voor 
Nieuwkomers biedt een compleet lesaanbod voor een 
jaar, met verhalen, betekenisvolle activiteiten en 
afwisselende werkvormen. 4 Modules in één jaar. Ook 
met TPR oefeningen. Intensieve leerkrachtgebonden 
methode. 

Lk (intensief) 

** Horen zien en schrijven – 
Bazalt 

Startprogramma dat zich richt zich op de schriftelijke 
verwerking van het Nederlands. 

Z 

** Zitten, staan, lopen –  
TPR methode 

De eerste woorden en zinnen leren door het uit te 
voeren. Bijv. Loop naar de deur. 

Lk/ S 

** Logo3000 – 
www.rezulto.nl  

Woordenschat methode voor de onderbouw: de eerste 
3000 basiswoorden voor kleuters. En het vervolg voor de  
middenbouw. 

Lk/ Z 

* Schooltaalwoorden- Joker  
Goochelen met woorden - 
Steunpunt Leuven 
 

Bronnenboek met werkvormen en kopieerbladen van de 
eerste schooltaalwoorden te gebruiken in een reguliere 
klas met één of meer anderstalige nieuwkomers die nog 
geen of nauwelijks Nederlands kennen. Te downloaden. 
http://www.cteno.be/?idWp=269&id_materiaal=407 
Goochelen met woorden: lessuggesties voor de eerste 
opvang van anderstalige nieuwkomers. 

Lk/ S/Z 

** Stenvert NT2 blocks  Opdrachten en oefeningen waar bij kinderen 
woordenschat zelfstandig verwerven. Elke derde blz.is 
een toets. 

Z 

* Stenvert Leesmeesters  Taaloefeningen. Z 

* Stenvert Leesmakkers Leesbegripoefeningen. Z 

* Hotel Hallo – uitgeverij 
Boom (Taalunie) 

Methode voor kinderen tussen de 5 en 11 jaar. Aan de 
hand van liedjes, radioshows en verhalen gaan de 
kinderen vooral aan de slag met woordenschatverwerving 
- duizend woorden worden actief aangeboden - en 
communicatie (spreken en luisteren).  

Lk/S/Z 

 Ik ben Bas – Baseducatie Praatplaten, woordkaarten om de woordenschat uit te 
breiden en de mondelinge taalvaardigheid te oefenen. 

Lk/S/Z 

** Slagwerk: delen F1 F2 t/m 
A1 A2–  
Zwijssen  

Geschikt voor Nieuwkomers die 20 weken in Nederland 
zijn. 

Z 

 Max- NT2  Zelfcorrigerend materiaal. Z/S 

** Picco piccolo: NT2, lezen en 
rekenen 

Zelfcorrigerend materiaal Z/S 

 Varia Bekijk welke taal-/ spelling-/rekendelen geschikt zijn. Z/S 

* Kijkboeken: o.a. Ik ben Bas, 
Eerste woordenboeken, 
informatieve boeken met 
veel visuele ondersteuning 

Materialen die uitlokken tot taal-denken en interactie en 
zorgt voor de uitbreiding van de woordenschat. 

Z/S 

http://www.rezulto.nl/
http://www.cteno.be/?idWp=269&id_materiaal=407
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 Zien is Snappen  - José 
Coenen 

Visuele handleiding voor taalonderwijs om Nederlandse 
taalverschijnselen aan te leren. 

Lk 

 Inzet computer  Z 

 Lezen/ Spelling   

 Veilig lezen lezen De reguliere methode. Extra materialen geschikt voor 
Nieuwkomers: speelleesset, Feestneuskaarten, etc. 

Lk 

** Veilig Stap voor stap (hoort 
bij 2e maanversie VLL)/  
Veilig in stapjes (hoorde bij 
1e maanversie VLL). 
Zelfstandig werkmap en 
luistercd. 

Dit zijn de leesmethode voor speciaal (basis)onderwijs. 
Geschikt materiaal voor zelfstandig werken en herhaling. 
NB. Bij de nieuwe versie van VLL (Kim-versie) zit het deel 
voor moeilijke lezers in de methode verweven. 
http://www.veiliglerenlezen.nl/Veilig-stap-voor-stap-
15.htm   

Z 

* Stripboeken beginnende 
lezers Kik/ Joep 

Stripboeken op verschillende Avi-niveaus. 
www.kijkenlees.nl  

Z/S 

* Theaterleesboeken Bevordering van leesplezier. Oefeningen voor klassikaal 
lezen en daardoor uitspraak.  
www.leesletters.nl/Webwinkel/Theaterlezen/Theaterlezen/Bundels-
theaterleesverhalen-7-plus-en-10-plus  

Lk/S 

 Vreemde zaken – Zwijsen Leesbeleving/ leesbegrip stimuleren voor groep 4 t/m 8 . 
De hele klas leest een zelfde verhaal en starten 
gezamenlijk. Vervolgens lezen kinderen in groepjes het 
vervolg van het verhaal. 

Lk/ Z/S 

* Klankie  Leermiddel. Kinderen kunnen op de computer 
klankzuivere woorden en zinnen typen. De computer 
verklankt de lettertekens. Zo oefent het kind de klank-
tekenkoppeling. 

Z 

 Spreekbeeld Methode die de klanken met gebaren ondersteunt. Voor 
veel kinderen een fijne ondersteuning bij het leren van de 
klanken. 

Lk 

 Klanklessen Josée Coenen Op de website www.watenhoe–Nt2.nl. staan kant en 
klare klanklessen. 

 

 Zo leer je lezen en spellen- 
José Schraven 

Preventieve instructiemethodiek om de effectiviteit van 
het lees- en spellingonderwijs te vergroten. 

Lk 

* Taal in blokjes Cognitieve taalkundige methode voor lezen en spellen. 
Door klanken verschillende kleuren te geven wordt de 
structuur van de Nederlandse taal zichtbaar en 
fonologische bewustzijn gestimuleerd. 

Lk 

 Spelling de reguliere 
methode 

Geschikt na afronden VLL. Start met spelling groep 4.  Lk/Z/S 

 Spelling spelletjes, ook voor 
regulier gebruik 

 Z/S 

 Veilig Leren Lezen 
speelleesset- spelletjes  

De meeste additionele materialen van VLL zijn geschikt 
om te gebruiken. Denk aan Feestneuskaarten, Tip top, de 
speelleesset 

Z/S 

* Inzet computer: 
VLL- ZOEMM 
 
Software van de reguliere 
spelling methode 

Door te oefenen met ZOEMM koppelt de lln. de klanken 
aan de letters. Goede oefening die zelfstandig uit te 
voeren is. 
Tevens zijn de toetsen in ZOEMM een prima indicatie voor 
de vorderingen van de lln. 

Z 

 Begrijpend luisteren (taal-
denken)/ lezen  

  

** Schooltaal – CED  Schooltaal traint specifieke schoolse taalvaardigheden. 
Het programma bestaat uit lessen begrijpend luisteren en 

Lk/Z 

http://www.veiliglerenlezen.nl/Veilig-stap-voor-stap-15.htm
http://www.veiliglerenlezen.nl/Veilig-stap-voor-stap-15.htm
http://www.kijkenlees.nl/
http://www.leesletters.nl/Webwinkel/Theaterlezen/Theaterlezen/Bundels-theaterleesverhalen-7-plus-en-10-plus
http://www.leesletters.nl/Webwinkel/Theaterlezen/Theaterlezen/Bundels-theaterleesverhalen-7-plus-en-10-plus
http://www.watenhoe–nt2.nl/
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begrijpend lezen. Ook woordenschatuitbreiding neemt 
een belangrijke plaats in. 

 Cito hulpboek Begrijpend 
lezen 
(beperkt leverbaar) 

Inzicht krijgen in de structuur en de betekenis van 
teksten. Oefenen van de vraagstelling. 

Lk/Z 

* Werkmap Begrijpend lezen 
CPS 

Verschillende werkvormen om kinderen te helpen teksten 
beter te begrijpen. Toepasbaar op elke tekst. 

Lk/Z 

* Feestneuskaarten VLL Aantal kaarten kunnen ingezet worden voor begrijpend 
lezen. Vanaf kern 1  al mogelijk. 

Z/S 

* Samen leesboeken (liefst 
met visuele ondersteuning) 

Leesboeken met twee verschillende niveaus die met een 
tutor gelezen kunnen worden. Leesplezier en begrip 
wordt zo gestimuleerd. 

S 

* Luisterboeken (laag AVI- 
niveau, liefst met visuele 
ondersteuning) 

Mee lezen met luisterboeken is een goede manier om 
naar de taal te luisteren, naar de klanken, naar de 
zinsbouw en woordenschat te stimuleren. 

Z 

** Informatieve boeken met 
veel visuele ondersteuning 
Zoeklicht informatief met 
luistercd 

Om kinderen in hun taaldenken te stimuleren en  de 
kennis van de wereld te vergroten zijn deze boeken 
geschikt. Evt. er over praten in de eigen taal. 
Tevens kan er meegelezen worden met een cd. 

Z/S 

 Kijkdoosboekjes/ informatie 
Mini Junior 

Informatie in kindertaal beschreven. Gebruik de boekjes 
met veel visuele ondersteuning. 

Z/S 

* Digitale prentenboeken 
(zie ook geschikte websites) 

Koppeling illustratie en voorgelezen teksten. Luisteren 
naar de taal, de klanken, de zinsbouw en woordenschat 
vergroten. Begrijpend luisteren/ begrijpend lezen. 

Z 

* Filmpjes internet: Klokhuis, 
Leefwereld, 
Instructiefilmpjes bijv. 
Allerhande kids etc. 
(zie ook geschikte websites) 

Deze filmpjes stimuleren het taal denken en vergroten de 
kennis van de wereld. 
Het opvolgen van een instructiefilmpje stimuleert het 
begrip van de Nederlandse taal. 

Z/S 

 Ik ben Bas – vertelplaten Woordenschat uitbreiding, mogelijkheden om 
mondelinge taalvaardigheid te stimuleren. 

Z/S 

** Beeldwoordenboeken Woordenschat uitbreiding Z 

 Zuid Vallei (laag niveau) Remediërende methode voor begrijpend lezen. Geeft 
leerlingen inzicht in het lezen en begrijpen van teksten Let 
op niveau! Tweede jaars Nieuwkomers? 

Lk/Z 

** VisoDidac  
Beeldverhalen van Tom en 
Sara 
 
Lesmateriaal van Tom en 
Sara 

De leerlingen kunnen vertellen, eigen ervaringen 
omschrijven, vermoedens over de verdere afloop van een 
gebeurtenis benoemen, beschrijven en zich in de situaties 
van Tom en Sara verplaatsen. 
 
Kopieerbladen bij de beeldverhalen. 

Lk/S/Z 

 Mondelinge 
taalvaardigheid 

  

** What could you do? – LDA 
Language cards 

Probleemsituatie met 5 oplosmogelijkheden. Wat zou jij 
doen? Uitlokken van mondelinge taal. 

S 

** Papa Mol – Shubi  Beeldverhaal. Logische reeks. Verhaalopbouw oefenen. 
Mondelinge taalvaardigheid ontlokken. 

S 

* Samenwerkingsopdrachten- 
Goochelen met woorden 
(Steunpunt Leuven) en Joker 
(Steunpunt Leuven) 

 S 
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 Reguliere taalmethode: 
aansluiten waar mogelijk 
(spreken en luisterlessen, 
schrijven) alles op eigen 
niveau 

Na 20 weken. Reguliere taalmethode: kies geschikte 
oefeningen, bijv. mondelinge taalvaardigheid, 
samenwerkingsopdrachten.  

Lk/S 

** Taalspelletjes (o.a. 
verteldobbelstenen, Wie 
ben ik?, Wie is het?, 
kwartetten, memorie, etc.) 

Alle suggesties stimuleren de mondelinge taalvaardigheid. 
Vragen stellen, antwoorden geven, woordenschat, etc. 

S 

** Picto lezen  Stimuleren van zinsbouw. Picto zinnen kunnen helpen bij 
het leren formuleren van zinnen. 
http://www.pearsonclinical.nl/ 

S 

* Penta:  
Oorzaak – gevolg 
Doel – middel 

Oud kleutermateriaal. Om taaldenken te stimuleren en 
mondelinge taalvaardigheid te oefenen. 

Z/S 

* Ontwikkelingsmateriaal 
Actie-Reactie 
Dubbelwoorden 

Kleutermateriaal. Z/S 

 Rekenen  Lk/Z 

* Maatwerk Rekenen Ieder deel is zorgvuldig opgebouwd om stap voor stap de 
basisvaardigheden te oefenen. Werkbladen en 
computerprogramma. 

Lk/Z 

** Kwint 
Deel 3 en 4 
(redactiesommen) 

Kwint is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die, om wat 
voor reden dan ook, behoefte hebben aan het opfrissen 
van de basisvaardigheden van realistisch rekenen. Kwint is 
dé ideale opstap naar het rekenonderwijs in de reguliere 
groep. 

Lk/Z 

 Stenvert  Rekenbloks Oefenen van rekenvaardigheden. Z 

 Slagwerk rekenen Oefenen van rekenvaardigheden. Z 

 Reguliere methode  Lk/Z 

 Redactiesommen en 
projecttaken uit methode 
als 
samenwerkingsopdrachten 

 Lk/S 

 Schrijven   

  Reguliere methode start 
groep 3 

 Lk/Z 

 Sociaal emotioneel   

 Reguliere methode  Lk 

** Bekijk het maar! Suus en 
Luuk Emotiekaarten 

 Lk/S 

** Emotie kaarten –Shubi  Lk/S 

** Emoties gevisualiseerd 2x  Lk/S 

** Toetsen:   

** TAK toets (Taal Alle 
Kinderen) – Cito 

  

 Tije de Vos – tempotoets 
rekenen 

  

 PI-dictee   

 AVI en DMT   

 Cito LVS toetsen   

**= in de Materialenbox NK SWV IJssel Berkel 

*= Tip: materiaal zeer geschikt 

http://www.pearsonclinical.nl/
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Geschikte apps: 

Tag to tap – een app waarbij je foto’s kunt voorzien van praatwolkjes waar je namen van woorden 

bij kunt voegen als tekst en ook gesproken. Geweldig om samen met klasgenoten aan te werken!! 

(€0.99) 

Toca Town- verschillende interactieve praatplaten. Wordt niet op gesproken. Goed te gebruiken om 

te gebruiken in combinatie met Tag To Tap 

Juf Jannie – verschillende apps op gebied van woordenschat  (€2.99 per stuk) 

1-100: getallen van 1 tot 100 leren en uitspreken (€0.99) 

123 digibord getallen/ woorden apps – bijvoorbeeld goed te gebruiken bij het aanleren van de 

getallenstructuren (€0.99) 

Maan-roos-vis letterlegger – Sluit aan bij Veilig Leren Lezen (€4.49) 

Music color – Spelenderwijs kleuren leren kennen (€4.49) 

 

Geschikte websites: 

Kijkje hier kijkje daar – de eerste woorden leren via een eenvoudig computerprogramma 

http://www.graviant.nl/educatieve-software/kijkje-hier-kijkje-daar.html#   

De cd-rom "Kijkje hier, kijkje daar" is een programma wat als hulpmiddel kan worden gebruikt bij het 

NT2-onderwijs.Het is bedoeld voor 4 t/m 10 jarigen die net in Nederland zijn aangekomen en bezig 

zijn met Nederlands als tweede taal. Met behulp van leuke plaatjes en gesproken teksten wordt 

getracht om kinderen woorden bij te brengen die in het dagelijks leven vaak terugkomen. Dit gebeurt 

in leuke spelvormen. De cd-rom is zelfstandig te gebruiken na een korte introductie (€37.50) 

Online Nederlands leren…. Filmpjes van 4- 6 minuten – thematisch.  

Woord voor woord – via  www.youtube.com    

https://www.youtube.com/watch?v=Tb3SaTv4clM  

Digiwak - Digiwak is de digitale versie van de WAK (Woordenlijst Amsterdamse Kinderen). 

Overzichtelijke thematische woordenlijsten. 

Deze lijst bevat 9052 woorden voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. 

http://www.digiwak.nl/index.php   

 

Daarnaast zijn doe-liedjes, recepten voor kids & beeldboeken aan te bevelen: 

Voorbeelden: 

 Hoe maak je chocoladepepernoten?: https://www.youtube.com/watch?v=-CKzFuvzjSA   

 Aardappels en pasta koken: https://www.youtube.com/watch?v=zCTreetT2hc&feature=youtu.be  

 hoe maak je verse friet?: https://www.youtube.com/watch?v=KWeYBScmVi4  

 etc.  

http://www.graviant.nl/educatieve-software/kijkje-hier-kijkje-daar.html
http://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=Tb3SaTv4clM
http://www.digiwak.nl/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=-CKzFuvzjSA
https://www.youtube.com/watch?v=zCTreetT2hc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KWeYBScmVi4


 

Methode- en materialenlijst voor Nieuwkomers  op een reguliere school of in taalschakelklas 

 
 

 

Liedjes (beeldliedjes): 

Voorbeeld:  

Uit: Hotel Hallo 

 over Nederland: https://www.youtube.com/watch?v=SIYd05rDqWY&feature=youtu.be  

 op reis: ik kom eraan https://www.youtube.com/watch?v=iPdqRYnHqzA&feature=youtu.be  

  

https://www.youtube.com/watch?v=SIYd05rDqWY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iPdqRYnHqzA&feature=youtu.be
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Bijlage 1: Stappenplan Redactiesommen 

Vul bij elke som dit blad in. 

1. Lees de som twee keer heel nauwkeurig. Neem de gegevens hieronder over. 
 

 

2. Bedek de som en schrijf in je eigen woorden op wat er precies gevraagd werd. 
 

 

 

3. Controleer stap 2: goed/fout. 
 

4. Bedenk een aanpak/plan of maak hieronder een plaatje bij de som. 
Voorbeelden: 

 

     

                                     €83,70                                             €100,- 

     oppervlakte                                 wisselgeld 

 

 

 

 

 

 

 

5. Voer je aanpak uit. Schrijf tussenantwoorden hieronder op! 
 

 

 

 

6. Is je uitkomst de einduitkomst? 
 

7. Reken hieronder je antwoord na.  
(Een plussom is een omgekeerde minsom, een keersom is een omgekeerde deelsom). 

 

 


