Naam leerling

Leer- en ontwikkelingslijnen jonge kind (ZONDER extra doelen) versie aug 2018

Taal
Beginnende geletterdheid
Beginnende geletterdheid - 0

B

VERHAALBEGRIP: Reageert na herhaald lezen verbaal op bekende woorden en situaties uit een boek.

-19--19

TAALFUNCTIES: Kent de betekenis van een picto’s zoals de P van parkeren.

-19--19

VERHAALBEGRIP: Gebruikt en leert (nieuwe) woorden naar aanleiding van verhalen en/of een thema. De nieuwe
woorden liggen dicht bij het eigen kind

-19--19

Beginnende geletterdheid - 1a

B

BOEKORIENTATIE: Weet dat de boekomslag iets laat zien van het verhaal.

-19--15

VERHAALBEGRIP: Vertelt een kort voorgelezen verhaal na met behulp van plaatjes en eenvoudige
waarnemingsvragen.

-19--15

Beginnende geletterdheid - 1b

B

BOEKORIENTATIE: Weet dat je een verhaal globaal kunt voorspellen aan de hand van een boekomslag.

-14--10

TAALFUNCTIES: Herkent tekensystemen zoals pictogrammen, gebarentaal en mimiek.

-14--10

TAALFUNCTIES: Herkent letters van zijn eigen naam.

-14--10

TAALBEWUSTZIJN: Onderscheidt woorden in zinnen.

-14--10

TAALBEWUSTZIJN: Herkent een klank in reeks losse klanken.

-14--10

TAALBEWUSTZIJN: Verdeelt woorden in lettergrepen, zoals kin-der-wa-gen.

-14--10

Beginnende geletterdheid - 2a

B

BOEKORIENTATIE: Voorspelt een verhaal aan de hand van een boekomslag en plaatjes.

-9--5

VERHAALBEGRIP: Vertelt een voorgelezen verhaal na met behulp van plaatjes en/of vragen.

-9--5

VERHAALBEGRIP: Gebruikt en leert (nieuwe) woorden naar aanleiding van verhalen en/ of een thema. De nieuwe
woorden liggen in de wereld om het kind.

-9--5

TAALFUCNTIES: Leest zijn eigen naam.

-9--5

TAALBEWUSTZIJN: Rijmt op een éénlettergrepig woord. (bus-kus).

-9--5

Beginnende geletterdheid - 2b
BOEKORIENTATIE: Voorspelt een verhaal aan de hand van de titel van het boek en de boekomslag en de plaatjes.
VERHAALBEGRIP: Vertelt een voorgelezen verhaal chronologisch en samenhangend na zonder ondersteuning
van plaatjes. Maakt gebruik van moeilijkere woorden .
TAALFUNCTIES: Leest en schrijft woorden als globale eenheden, zoals de eigen naam en namen van personen en
dingen die voor hen belangrijk zijn.

B
-4-0
-4-0
-4-0

Naam leerling
TAALFUNCTIES: Ontdekt dat woorden zijn opgebouwd uit klanken en dat letters en klanken corresponderen .

-4-0

TAALBEWUSTZIJN: Voegt klanken samen tot een woord.(auditieve synthese)

-4-0

TAALBEWUSTZIJN: Onderscheidt verschillende klanken binnen een woord p-e-n (auditieve analyse).

-4-0

Beginnende geletterdheid - 2c
BOEKORIENTATIE: Voorspelt (globaal) een verhaal aan de hand van de titel van het boek en de boekomslag.
VERHAALBEGRIP: Maakt de verhaallijn inzichtelijk door de platen van een prentenboek in de juiste volgorde te
leggen.
VERHAALBEGRIP: Gebruikt en leert (nieuwe) woorden naar aanleiding van verhalen en/of een thema. De woorden
liggen in de wereld om het kind en verder buiten het kind (bijv. eskimo's)

B
1-5
1-5
1-5

TAALFUNCTIES: Leest en schrijft klankzuivere mkm woorden, ook als zin achter elkaar.

1-5

TAALFUNCTIES: Leest zelfstandig prentenboeken, eigen en andermans teksten.

1-5

Interactief taalgebruik
Interactief taalgebruik - 0
Voert een gesprekje met de leerkracht en/ of een ander kind; met behulp van gesloten vragen. Luistert naar een
ander en reageert op een ander.

Interactief taalgebruik - 1a
Houdt zich aan gespreksregels, zoals afwachten, uit laten spreken, stil zijn, de ander aankijken en blijft bij het
onderwerp van het gesprek.

Interactief taalgebruik - 1b
Voert een gesprekje met de leerkracht en/ of een ander kind; met behulp van gesloten en open vragen. Luistert
naar een ander en reageert op een ander en kijkt de ander aan.

Interactief taalgebruik - 2a
Begint op eigen initiatief een samenhangend gesprekje met de leerkracht en/of een ander kind.

Interactief taalgebruik - 2b
Luistert naar een ander en reageert op een ander op passende momenten .

B
-19--19

B
-19--15

B
-14--10

B
-9--5

B
-4-0

