LEREN LUKT IN DE KLAS

REMEDIËREND PROGRAMMA SPELLING OP ONDERSTEUNINGSNIVEAU 3
Vind jij het ook zo lastig om lessen te bedenken die goed differentiëren?
Die aansluiten op de hiaten van je leerlingen? Om materiaal te verzamelen voor een
goede, leuke les? Waar haal je de tijd vandaan en hoe zorg je voor een doorgaande
lijn? Leren Lukt in de Klas biedt uitkomst!
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•

aantrekkelijke, motiverende materialen

Leren Lukt in de Klas is een methode voor
spelling, ontwikkeld op basis van effectief

rondom het thema piraten.
•

bewezen aspecten vanuit jarenlange
praktijkervaring en ontwikkelingen in de
wetenschappelijke literatuur. Het is een

Er wordt gebruik gemaakt van

Mogelijkheid om digitaal te oefenen met
de online Klankkaart en TaalExtra.

•

Er kan zowel individueel als in kleine
groepen worden gewerkt.

compleet spellingprogramma met een
duidelijke structuur en opbouw voor een
goede invulling van ondersteuningsniveau 3.
•

Leerlingen worden ondersteund in het
traject naar meer eigenaarschap.

•

Leren Lukt bevat uitgewerkte lessen op
basis van het EDI model.

•

Leren Lukt bevat een Spellenschat met
allerlei coöperatieve spellen op het
gebied van spelling en lezen.

•

De opdrachten hebben een opbouw van

Voor de begeleider

VOOR DE BEGELEIDER

Veel leraren, intern begeleiders en remedial
teachers vinden het een grote uitdaging om
het onderwijs op ondersteuningsniveau 3
goed vorm te geven. Tijd, groepsgrootte,
differentiatie en inhoud vormen daarbij een
grote uitdaging. ZIEN in de Klas heeft Leren
Lukt in de Klas ontwikkeld om hen daarin te
ondersteunen.

passief naar actief.

Aangesloten bij Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD)
•

Leren Lukt in de Klas is goedgekeurd door

MATERIALEN

het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie
voor in de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 op het gebied van spelling.
De methode is goed te combineren met
reguliere spellingmethoden. In de handleiding vind je per spellingregel uitgewerkt hoe
de stof aangeboden kan worden in de klas.
Per spellingregel is voor 3 weken aan stof
uitgeschreven. Per week vind je vervolgens
een uitwerking met wat er per les gedaan kan
worden. Leren Lukt in de Klas omvat materiaal
voor ten minste 60 lesminuten per week.

VOOR DE LEERLING

VOOR DE BEGELEIDER
•

Handleiding

•

Klankpuzzelstukjes

•

Doelenpapegaai

•

Schaalvraag

VOOR DE LEERLING
•

Werkboeken

•

Spellingkompas

•

Paspoort

•

Schatkaart

•

Een mapje om alles in te bewaren
Optioneel:

Met Leren Lukt in de Klas wordt het eigenaar-

•

Spellingboei

schap van de leerling zoveel mogelijk

•

Toegang tot TaalExtra

gestimuleerd. Leerlingen leren zelf doelen te

•

Toegang tot de Online Klankkaart

stellen, hun eigen kunnen in te schalen en
onderwijsbehoeften te formuleren. Daarnaast

HEB JE INTERESSE?

houden ze hun eigen voortgang bij op de
Schatkaart. De hulp wordt ingezet op de

Wil je ook gebruik maken van Leren Lukt in

hiaten van de leerling. Leerlingen kunnen

de Klas? Dat kan! Volg de training, ontvang je

zowel individueel als in groepjes aan de slag

eigen materialen en maak eventueel gebruik

in de werkboeken, op de computer, de tablet

van onze ondersteuning bij het implementa-

of met een spel uit de Spellenschat.

tietraject.

Leerlingen ontvangen hulpmaterialen (onder
andere een Spellingkompas met daarin

Bezoek onze website www.lerenlukt.nl, mail

steunkaarten voor alle spellingregels) om in te

naar lerenlukt@zienindeklas.nl of bel naar

kunnen zetten in de klas.

030-2437682 voor meer informatie.

Straatweg 2a
3604 BB Maarssen

+31 (0)30 243 76 82
info@zienindeklas.nl

zienindeklas.nl
lerenlukt.nl

  

