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Geachte gebruikers van Taal Actief,  

 

Op D.V. 20 februari 2019 organiseert KOC Diensten de tweede intervisiebijeenkomst van 

Taal Actief. Hier kunnen we positieve ervaringen en knelpunten met elkaar delen. Daarnaast 

halen we een aantal onderwerpen voor het voetlicht (zie hiervoor de Agenda). 

  

Deze bijeenkomst gebruiken we ook om verschillende materialen en didactische principes te 

presenteren. De deelnemers ontvangen deze materialen. 

 

Programma 

Op de volgende pagina treft u de agenda aan. Het programma is van 14.00 tot 17.00. Voor 

degenen die van ver komen bieden we de mogelijkheid om een maaltijd te gebruiken in 

pannenkoekenhuis ‘De Bijenmarkt’, op loopafstand van onze vergaderlocatie. U kunt bij de 

aanmelding opgeven of u hier gebruik van wilt maken en of u dieetwensen hebt. 

 

Kosten en aanmelding 

De kosten voor de bijeenkomst zijn € 75,- pp; gebruik van de maaltijd € 15,- pp. Aanmelden 

kan tot uiterlijk 18 februari via de website. 

Heeft u specifieke vragen om te bespreken, of goede ideeën om te delen, dan kunt u dit bij 

de aanmelding aangeven. Wij geven hier graag de ruimte voor. 

 

Ralfi en Connect 

Veel scholen geven extra begeleiding door Ralfi en CONNECT lezen. Wilt u materialen vooraf 

toesturen, of tijdens de bijeenkomst meenemen? Dan kunnen we deze materialen ook 

onderling uitwisselen.  

 

Is er behoefte aan andere vormen van begeleiding rondom Taal Actief, mail of bel gerust: 

jvandenbroek@koc.nu en 0318-517310. 

 

Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jaco van den Broek 

https://kocdiensten.nu/activiteit/intervisie-gebruikers-taal-actief-2/
mailto:jvandenbroek@koc.nu
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Intervisie Gebruikers Taal Actief - 20 februari 2019 
 
Locatie:    KOC Diensten, Nieuweweg Noord 251, Veenendaal 
Doelgroep:  Leerkrachten en Taalcoördinatoren van scholen die Taal Actief gebruiken. 
Datum en tijd: D.V. 20 februari 2019 van 14.00 tot 17.00 (evt. maaltijd na afloop).  
Kosten: € 75,- pp; gebruik van de maaltijd € 15,- pp. 
Aanmelden: tot uiterlijk 18-02-19 via de website www.kocdiensten.nu.  
 
14.00 u. OPENING EN KENNISMAKING  

 
14.15 u 

 
 
 
 
 

UITWISSELING VAN ERVARINGEN 
We nemen kennis van elkaars ervaringen met Taal Actief en delen tips en tops. 
Er is specifiek aandacht voor: 

 Ervaringen met Taal Actief in de bovenbouw. 

 Ervaringen met Speciale Spellingbegeleiding. 

 Waar liggen de vragen/uitdagingen op dit moment? 
 

15.00 u. TAAL ACTIEF VOOR ZWAKKE LEZERS – DOOR BERTHINE BUITINK-VAN DER STARRE 
Het SBO in Barneveld is ook gestart met Taal Actief. Er zijn aanpassingen 
gedaan voor taalzwakke kinderen. Wat is er aangepast, wat zijn de ervaringen 
en welke tips kunnen we hier met elkaar delen? Er is aandacht voor: 

 Woordenschat: Met woorden in de weer. 

 Passende Perspectieven. 

 Woordplaten (deze kunnen ook besteld worden). 
 
 

15.30 u. PAUZE   

15.45 u. TAAL IS HET VOERTUIG VAN HET DENKEN 
Hoe zorg je ervoor dat kinderen echt gaan denken tijdens de lessen? Wanneer 
doe je opdrachten klassikaal? Hoe zorg je ervoor dat interactieve momenten 
voor iedereen leerzaam zijn? We delen praktijkervaringen en er worden een 
aantal technieken gepresenteerd. 
 

16.30 u. BLIK OP DE TOEKOMST 
Wat nemen we mee naar onze eigen lespraktijk? Wat moeten de collega’s op 
school zeker weten? 
Verschillende handige materialen worden gepresenteerd en u krijgt deze ook 
mee.  

17.00 u. SLUITING  

17.15 PANNENKOEKENMAALTIJD IN ‘DE BIJENMARKT’ 
Voor degenen die zich hiervoor opgegeven hebben.  

 

http://www.kocdiensten.nu/

