
Leerplan
8+ 9+ 10+ 11+ A Ontspannende en vertellende teksten

01  Verhaaltjes, anekdotes, grappen enz. met beeldmateriaal (tekeningen, plaatjes, foto's, illustraties)

P P 02  Beeldmateriaal en tekst (woorden, zinnen, dialogen)

P 03  Beeldverhalen uitsluitend met beeldmateriaal

P 04  Beeldverhalen en teksten

P P P 05  Verhalen, anekdotes, grappen enz.

P 06  Dialoogjes, poppenspel- en toneeldialoogjes

P 07  Allerlei rijmen: baker-, aftel-, knie-, kriebel-, plaag-, en vingerrijmpjes

P 08  Raadsels

P 09  Liedjes: huppel- en dansliedjes, zangspelletjes

P 10  Vertellende versjes

8+ 9+ 10+ 11+ B Informatieve teksten

01  Informatie d.m.v. beeldmateriaal en grafische symbolen zoals tekeningen, pictogrammen...

P 02  Informatie bij beeldmateriaal (prenten, foto's, illustraties, plaatjes, tekeningen, zelfportretten...)

P 03  Boodschappenlijstjes, niet-vergeetbriefjes met niet-talige en talige middelen

P 04  Kattebelletjes met niet-talige en talige middelen

05  Opgaven, aantekeningen, overzichten, lectuurlijsten en -fiches

P 06  Meningen 

P 07  Antwoorden bij gesprekken en interviews

08  Schriftelijke antwoorden op vragen in allerlei vakken

P 09  Informatieve uitnodigingen voor deelname aan feestjes, quizzen, acties

P 10  Antwoorden op uitnodigingen: aannemen, bedanken, verontschuldigen

11  Formulieren met persoonlijke informatie: deelname aan wedstrijden, quiz, lidmaatschap club...

P 12  Informatieve artikelen voor klas-, school- en muurkrant

13  Informatieve artikelen voor een krant, een jeugdtijdschrift over een persoon, een gebeurtenis...

P 14  Informatieve brieven over ervaringen, belevenissen en gebeurtenissen

15  Informatieve berichtjes over ervaringen, belevenissen en gebeurtenissen

P 16  Verslag(je) over ervaringen, belevenissen en gebeurtenissen

P 17  Samenvattingen

18  Leeropstellen (opschrijven hoe je geleerd hebt)

P 19  Schema's, overzichten

20  Zakelijke beschrijvingen

P 21  Affiches, posters

P 22  Advertenties op het niveau van kinderen

8+ 9+ 10+ 11+ C Overtuigende (persuasieve) teksten

01  Overtuigende uitnodigingen met beeldmateriaal en tekst om deel te nemen aan een quiz, een actie...

P P 02  Overtuigende teksten, reclameteksten

P 03  Overtuigende folders

04  Overtuigende muurkrantteksten, affiches

P 05  Overtuigende artikelen voor klas- en schoolkrant

P P 06  Eigen meningen en standpunten in (lezers)briefjes

8+ 9+ 10+ 11+ D Verduidelijkende (demonstratieve) teksten

P 01  Instructies met beeldmateriaal (bv. pictogrammen) voor het gebruik van materialen, toestellen...

P 02  Instructieve teksten over het gebruik van materialen, voorwerpen, toestellen, spellen

P P 03  Instructieve teksten voor uit te voeren handelingen (spelregels, recepten, reglementen, routes...)

8+ 9+ 10+ 11+ E Sfeeroproepende (evocatieve) teksten

P 01  Prent-, briefkaarten en brieven met persoonlijke indrukken n.a.v. gebeurtenissen 

P 02  Sfeerbeschrijvende teksten

P P 03  Gedichten

04  Religieuze (gebeden) en bezinnende teksten
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