
Met Snappet 
Taal kun je het 

vak Taal aan groep 
4 t/m 8 aanbieden op 

basis van de leerdoelen. 

Snappet Taal is onderverdeeld 

in de domeinen Woordenschat, 

Mondelinge taalvaardigheid, 

Schrijfvaardigheid en  

Grammatica & Taalbegrip.

Didactiek 
Snappet

Taal
       Woordenschat 

Bij het domein Woordenschat oefenen de leerlingen met 

woorden die ze dagelijks tegenkomen en schooltaalwoorden. 

Ook worden er woordstrategieën aangeleerd. De woorden 

worden thematisch aangeboden. Het merendeel van de thema’s 

komt in verschillende leerjaren terug. 

De lessen Woordenschat zijn opgebouwd volgens het 4-takt 

model van Verhallen. Dit model werkt volgens vier stappen: 

voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren. 

Voorbewerken
Motiveren, netwerk openen

Semantiseren
Betekenis uitleggen

Nieuws
bericht

Consolideren
Inoefenen van de woorden

Controleren
Kijken of het leerdoel bereikt is



Opgave 1 
In opgave 1 wordt er voorbewerkt 

(het thema wordt geïntroduceerd 

door middel van een opdracht 

en er wordt een verhaal 

voorgelezen) en gesemantiseerd 

(de doelwoorden worden 

uitgelegd en ingeoefend binnen 

een netwerk). 

 

Opgave 2 
In opgave 2 wordt gecontroleerd 

of de leerling de woorden 

voldoende kent. Wanneer dit het 

geval is, kan hij adaptief verder 

werken binnen het thema. 

Opgave 3
Wanneer de leerling de woorden 

niet voldoende kent, is hij gebaat 

bij de verlengde instructie 

bij opgave 3. Hierin worden 

de woorden op een andere 

manier gesemantiseerd en 

geconsolideerd. 

Onder mondelinge taalvaardigheid vallen de subdomeinen Spreken, 

Gesprekken voeren en Luisteren. Binnen deze lessen wordt veel 

gebruikgemaakt van coöperatieve werkvormen. Deze vorm hangt 

af van het desbetreffende leerdoel. 

Zo wordt er bijvoorbeeld in een groep 

gediscussieerd en in tweetallen een 

telefoongesprek geoefend. Na elke 

oefening geven de leerlingen elkaar 

feedback. Op deze manier verbeteren 

ze hun eigen spreekvaardigheid. Bij het 

subdomein Luisteren zijn één of meer 

luisterfragmenten toegevoegd.

       Mondelinge taalvaardigheid

       Schrijven 

Binnen het domein Schrijven

wordt aandacht besteed 

aan beschrijvende teksten, 

brieven en e-mails, creatieve 

teksten, informatieve teksten 

en overtuigende teksten. In de 

lessen werkt een leerling aan een 

eindproduct, volledig op papier 

om de motorische ontwikkeling te 

blijven stimuleren.

       Grammatica & taalbegrip 

Binnen het domein Grammatica & Taalbegrip wordt geoefend aan 

woordsoorten benoemen, zinsdelen benoemen, woordvorming, 

woordbetekenis, leestekens en basiskennis 

taal. Ook hier gaat één les 

over één leerdoel. Er zijn 

mixdoelen samengesteld 

om met verschillende 

woordsoorten 

en zinsdelen te 

oefenen.

BasisBasiskkennisennis
TTaaalal

WWoooorrddvvormingorming

WWoooorrdbedbetteekkenisenis
ZinsZinsddeellenen
   benoemen   benoemen

WWoooorrdsoordsoorttenen
benoemenbenoemen

LLeeesestteekkensens

Woordbetekenis
Basiskennis

Taal

Woordvorming

Zinsdelen
   benoemen

Woordsoorten
benoemen

Leestekens


