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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.
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LES 2 TAAL VERKENNEN

WONEN OP HET MIERENNEST
WAT GA JE DOEN?
Je leest namen van straten. 
En je bedenkt zelf straatnamen.

WAT LEER JE ERVAN?
Je ontdekt dat er veel soorten
straatnamen zijn.

ZO ZIT HET!
Er zijn veel soorten straatnamen:
•  straatnamen met aan het eind: straat, laan, weg, 

pad of steeg 
•  straatnamen met aan het het eind: plein, hof, erf, 

gracht of singel
• straten die een naam hebben zonder die

woorden aan het einde

PROBEER HET
a In welke straat woon jij?

b Welk woord staat er aan het einde?

 straat

 laan

 weg

 plein

 singel

 pad

 hof

 steeg

 gracht

 iets anders: 

OPDRACHT 1 
a Zoek een straat die eindigt op weg.

b Zoek een straat die eindigt op plein.

c  Zoek een straat zonder speciaal woord aan het einde.

OPDRACHT 2 
Welke straten ken jij? 

a Schrijf er drie op.

b  Zet een streep onder het laatste stukje van elke 
naam bij a.

OPDRACHT 3 
De namen van deze straten zijn nog niet af.
Bedenk zelf het eerste of laatste stuk.

weg

steeg

Paarden 
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ontdekken – Te weten komen.
Gisteren ontdekte ik een kortere weg naar 
huis.

OPDRACHT 4 
In welke zin staat de naam van een straat?

 Tussen de huizen ligt een smalle gracht.

 Mijn oom woont op Smallegracht 33. 

 In de tuin groeit klaver.

 De tuin van Klaver 33 is groot en mooi.

 We speelden op het plein.

 Het adres is Kerkplein 22.

OPDRACHT 5 
Kijk nog eens naar de straatnamen.

a Welke straatnaam vind jij het gekst?

b Bedenk nu zelf een straatnaam.

c Bedenk nu zelf een gekke straatnaam.

KIJK TERUG
Kijk naar 5b.

Staat er straat, laan of weg aan het einde? ja | nee
Staat er plein, pad, singel, steeg, hof, erf of gracht aan 
het einde? ja | nee
Heeft het een naam zonder een speciaal woord aan 
het einde? ja | nee

GA VERDER
Wat ga je doen?

 woordenschat oefenen op bladzijde 66 en 67

 woordenschat oefenen op de computer

 spelen met taal op bladzijde 70
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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 en een gebaar. 

Daarnaast biedt Staal elk blok één nieuw grammaticadoel aan (een woordsoort of een leesteken).

Alle spellingcategorieën worden elke dag herhaald en geoefend in een oefendictee. Zo voorkomen 

we dat spellingvaardigheden wegzakken.

111 222 333 444 555 666

777 888 999 101010 111111 121212

1

voorzijde 

548768_Staalboek_groep4_def.indd   1 11/18/13   4:15 PMDe kinderen krijgen in STAAL spelling geen woordpakketten aangeboden, maar spellingcategorieën. Elke categorie heeft een 
regel, een gebaar 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 4.


