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Beste ouder/verzorger,

Dit schooljaar zijn we in de klas gestart met Staal, een methode voor taal en spelling. 

In Staal taal werken we met thema’s van vier weken. In de eerste twee weken vergaren de 

kinderen nieuwe kennis die zij in week 3 toepassen in een betekenisvol eindproduct. Het 

eindproduct is bijvoorbeeld een presentatie of publicatie. In de vierde week maken de kinderen 

een toets. Op grond van de resultaten hiervan krijgt elk kind gerichte extra instructie, herhaling of 

verrijking aangeboden.

Jelle de Jong: verzamelaar

van zwerfstenen

De hobby van Jelle de Jong (68) is het verzamelen en 

bestuderen van zwerfstenen. Hij heeft een omvangrijke 

collectie opgebouwd: hij heeft meer dan 1500 stenen 

verzameld. Echt veel dus.

Jelle: ‘Het begon als een 

liefhebberij. Op het erf van 

de boerderij waar ik woonde, 

werd regelmatig nieuw grind 

gestrooid. Dan lag ik op mijn 

knieën mooie steentjes uit te 

zoeken. Je kunt wel zeggen 

dat ik een passie heb voor 

zwerfstenen. Ik kan er erg 

enthousiast over worden!’

Jelle heeft geluk gehad. Hij 

heeft een bijzondere vondst 

gedaan: een zeldzame steen, 

waarvan niemand dacht dat die in Nederland gevonden kon worden. Het 

is de mooiste steen uit zijn collectie, een echt pronkstuk. De steen heeft 

hij in een aparte categorie gelegd, bij het groepje stenen met de naam 

'pronkstukken'.

Doe mee! 

Op zondag 20 juni kan 

iedereen met ons stenen 

gaan zoeken langs de rivier 

de Waal. Je krijgt een loep 

en een zoekkaart mee. Met 

de loep kun je elk detail 

van de stenen bestuderen. 

Met de zoekkaart kun je elk 

object (elke steen) ordenen. 

Na afl oop zullen we een 

expositie samenstellen. Op 

die tentoonstelling mag je 

de mooiste stenen uit je 

collectie laten zien.

Jelle de Jong als trotse verzamelaar in 

de ruimte waar hij zijn stenen uitstalt.
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IK? IK VERZAMEL WOORDEN!

LES 1  WOORDENSCHAT
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PRONKSTUKKEN

Vroeger verzamelden 
kinderen suikerzakjes 
of postzegels. Moderne 
verzamelingen beginnen 
vaak in de supermarkt. 
Veel kinderen zijn dol 
op de actiefi guurtjes 
of plaatjes die ze bij de 
boodschappen krijgen. 
Als de kinderen hun 
verzameling compleet 
hebben, kunnen ze 
bijvoorbeeld hun 
eigen dierenboek 
of voetbalboek 
samenstellen. 
Zo'n rage duurt niet lang, 
want de plaatjes zijn 
maar een tijdje gewild.
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LAGE RESOLUTIE

LES 1 WOORDENSCHAT
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IK? IK VERZAMEL WOORDEN!
WAT GA JE DOEN?
Je zoekt de betekenis 
van woorden die over 
verzamelen gaan.

WAT LEER JE ERVAN?
Je leert de betekenis 
van woorden.

ZO ZIT HET!
Hoe vind je de betekenis van een woord?
• Je leest erover.
• Je kijkt naar een plaatje.
• Je praat erover.
• Je vraagt het aan iemand die het weet.
• Je zoekt het woord op.

PROBEER HET
Dit thema heet Pronkstukken.

a  Weet je wat het pronkstuk betekent?
 Ja, ik weet het uit het fi lmpje.
 Ja, ik kende het woord al.
 Nee.

b Heb je ‘ja’ ingevuld, ga dan naar opdracht c.
Heb je ‘nee’ ingevuld? Bekijk dan bron 1. Hoe vind je
de betekenis van het pronkstuk? Onderstreep.
door naar de foto te kijken | de tekst te lezen

c Wat betekent het pronkstuk?
 het nieuwste voorwerp uit een verzameling
 het mooiste voorwerp uit een verzameling

OPDRACHT 1
Jelle heeft ruim 1500 stenen. Dat is een omvangrijke 
collectie.
Wat betekent dat?

 Het is een heel erg belangrijke collectie.

 Het is een grote collectie. Hij heeft erg veel stenen.

OPDRACHT 2
Vul het goede woord in.
Kies uit: collectie – pronkstukken – categorie – uitstallen – 
verzamelaar – zeldzaam.

Dit is de  stenen van Jelle. 

Hij is  van zwerfstenen. 

Het  was best veel werk, maar nu kun je 

ze goed bekijken. Sommige stenen zijn erg 

. Jelle noemt dat zijn 

. Hij heeft ze bij elkaar gelegd in een 

aparte .

OPDRACHT 3
Wat hoort bij elkaar? Verbind.j

het is een korte tijd erg in 
de mode compleet

volledig, totaal modern

van deze tijd de rage

•

•

•

•

•

•

4 | 5

124

124

325

nis 
ver 

nis 

540052_02.indd   40 20-12-12   16:57

LAGE RESOLUTIE
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PRONKSTUKKEN

OPDRACHT 4
Wat hoort bij elkaar? Verbind.j

Als je een bijzondere vondst 
hebt gedaan, dan

ben je aan het 
ordenen.

Als je een steen goed 
bestudeert, dan is dat je passie.

Als je voorwerpen in 
groepjes bij elkaar legt, dan

komt het niet 
vaak voor.

Als iets zeldzaam is, dan

Als je een vurige liefde voor 
iets of iemand hebt, dan

kijk je naar elk 
detail.

heb je iets aparts 
gevonden.
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OPDRACHT 5
a Als ik een expositie samenstel, dan:

 maak ik een keuze uit mijn verzameling en maak daar 
een tentoonstelling van.

 maak ik mijn collectie compleet.

b Een gewild object is:

 een voorwerp dat veel mensen graag willen hebben.

 een voorwerp dat wordt opgepoetst voor een 
expositie.

c Ordenen is:

 een verzameling te koop zetten.

 een verzameling in een bepaalde volgorde leggen of 
in groepjes verdelen.

OPDRACHT 6
a Omcirkel de letters voor de zinnen die waar zijn.

af Op het schoolplein staat een zeldzaam meisje.
be Foto’s van honderd jaar oud zijn heel zeldzaam.

stu Er doen zestig fotografen mee 
aan deze expositie.

vro Voordat het gebouw instortte, 
hoorden we een expositie.

de Stenen verzamelen is een 
liefhebberij van mijn opa.

ter Omdat mijn moeder een 
liefhebberij heeft, wordt ze 
nooit boos.

ren Die voetbalplaatjes zijn een 
echte rage.

de Kijk eens wat een rage na die 
brand in de supermarkt.

b Schrijf de letters op die je hebt 
omcirkeld. Wat lees je?

KIJK TERUG
a  Hoeveel woorden van de week ken 

je nu goed?

b  Welke twee woorden vind je het 
moeilijkst?
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WOORDEN VAN DE WEEK
• bestuderen 

• de categorie

• de collectie 

• compleet 

• het detail

• de expositie

• gewild 

• de liefhebberij 

• het object 

• omvangrijk 

• ordenen 

• modern

• de passie 

• het pronkstuk 

• de rage

• samenstellen

• uitstallen 

• de verzamelaar 

• de vondst 

• zeldzaam
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De kinderen werken in STAAL taal met een bronnenboek waarin teksten, foto’s en afbeeldingen staan die kinderen in het 
dagelijks leven kunnen tegenkomen. Met behulp van het bronnenboek maken ze de opdrachten in het werkboek.
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In Staal spelling werken we ook met blokken van vier weken. In de eerst drie weken krijgen de 

kinderen nieuwe spellingcategorieën aangeboden met de bijbehorende regel. Daarnaast biedt 

Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan. Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald 

en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen we dat spellingvaardigheden wegzakken.

1

voorzijde 

548770_Staalboek_groep6_def.indd   1 13-12-12   11:11De kinderen krijgen in STAAL spelling geen woordpakketten aangeboden, maar spellingcategorieën. Elke categorie heeft een 
regel en een staalmannetje op de categoriekaart. 

In principe krijgen de kinderen geen huiswerk mee voor spelling. Omdat er elke dag geoefend 

wordt op school, is het niet nodig om thuis extra te oefenen. 

Wilt u meer weten over de taal- en spellingmethode van uw kind? Vraag ernaar op school. 

Leerkracht(en) groep 6.




