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Algemene 
informatie

Onderbouw:

Klas 1:  5 uur per week

Klas 2:  5 uur per week (TL 3 uur)

Bovenbouw:

Klas 3:  3.5 uur per week

Klas 4:  4 uur per week

Uren Nederlands per week:



Dat houdt in dat we gewend zijn om te werken met leerlingen 
met (taal)achterstanden.

Leerlingen op College St. Paul kunnen rekenen op:

• Kleine groepen

• Individuele aandacht

• Digitale hulpmiddelen (Kurzweil, Juf Melis en Nieuwsbegrip)

• Bijlessen (RT)

• Rapportages van hun vooruitgang (RTTI)

Wij zijn een taalschoolAlgemene 
informatie



Methode: Op Niveau

• Meerdere niveaus in een boek

• Veel aandacht voor lezen

• Goed leesbaar voor dyslectici

• Plusopdrachten

• Extra materiaal



1-bk: 

• Vmbo-b 

• Vmbo-k

Methode: Op Niveau

Leerlingen worden uitgedaagd om plusopdrachten te maken. 

Meerdere niveaus binnen een boek:

1-kgt: 

• Vmbo-k

• Vmbo-gl

• Vmbo-t



Methode: Op Niveau

• Veel aandacht voor lezen

• Schreefloos lettertype (= fijn voor dyslectici)

• Boekentips

• Woordenlijsten

• Extra lesmateriaal i.s.m. de Jonge Lijsters



Op Niveau: Extra opdrachten



Fictieonderwijs

• Leesplezier staat voorop

• Samen lezen in klas 1

• Filmkijken in de klas

• Samenwerken met creatieve opdrachten



• Samen verhalen lezen en beoordelen

• Samenwerkingsopdrachten rondom het boek 

Koning van Katoren

• Creatieve opdrachten bij het vak tekenen

Samen lezen in klas 1



Films kijken in de klas

• In alle leerjaren een filmopdracht

• Kijken tijdens de lessen

• Nabespreken en beoordelen

• Creatieve opdrachten



Werken aan achterstanden

• RTTI

• Juf Melis

• Nieuwsbegrip

• RT (bijles)



RTTI

• RTTI geeft inzicht in de soort vraag

• Houdt bij hoe de leerling scoort op 

verschillende onderdelen

• Eenvoudig te zien waar de leerling aan 

kan werken

• In Op Niveau (methode) is RTTI 

geïntegreerd



Juf Melis

• Oefenen met grammatica, 

spelling, woordenschat en lezen

• Oefeningen worden meteen 

nagekeken

• Duidelijke uitleg



Nieuwsbegrip

• Oefenen met begrijpend lezen

• Moeilijke woorden trainen

• Interactieve lessen

• Altijd op de hoogte met NOS 

Jeugdjournaal



RT

• Hulplessen na school

• Aangevraagd via de mentor

• Verdeeld per onderdeel (lezen, grammatica, spelling, etc.)

• Kleine groepjes of individueel



Dyslexie

• Veel hulp i.v.m. kleine klassen

• Samen lezen

• Teksten worden soms voorgelezen

• Gebruik van Kurzweil

• Naschoolse hulp met Kurzweil



Kurzweil

• Software voor lees- en schrijfproblemen zoals dyslexie

• Leerlingen werken sneller op hun eigen niveau

• Groeit mee: van basisschool tot het afronden van de studie



Kurzweil

• voor ieder lees-/spellingprobleem
• geschikt voor PC, iPad, iPhone
• natuurlijk klinkende stemmen
• leest alle digitale teksten
• uitgebreide collectie digitale schoolboeken beschikbaar
• bevat uitgebreide woordenboeken
• kan gebruikt worden bij toetsen en examens
• licentie via College St. Paul



Naschoolse hulp met Kurzweil

• Mevrouw Tas helpt met leren werken met Kurzweil

• Meer informatie of een gesprek?

r.tas@collegestpaul.nl

mailto:R.Tas@collegestpaul.nl

