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1. Inleiding

Bij leerlingen die gebruik maken van de routeboekjes voor het compacten van taalmethoden,
komt tijd vrij die gevuld kan worden met leerstof die meer een beroep doet op de intellectuele
capaciteiten van de betreffende leerlingen. Hiervoor kunnen verrijkingsmaterialen worden
ingezet. Onderstaande lijst biedt een overzicht van dergelijke materialen. Hierbij worden vijf
categorieën onderscheiden:
1.
2.
3.
4.
5.

materialen taal
materialen lezen
algemene materialen met talige aspecten
materialen wereldoriëntatie met talige aspecten
materialen studievaardigheden met talige aspecten.

Op de website van het Landelijk Informatiepunt (Hoog)begaafdheid Primair Onderwijs staat een
overzicht van alle verrijkingsmaterialen.
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2. Materialen taal

Cryptologisch 1 en 2
Set van twee werkboekjes met als onderwerp cryptogrammen. Deze werkboekjes leren
kinderen tien sleutels aan waarmee cryptogrammen opgelost kunnen worden. Door het vinden
van synoniemen homoniemen, associatief woordgebruik, uitbreiding woordenschat en diverse
oefeningen wordt de taalvaardigheid verdiept en uitgebreid. Elk deel bestaat uit een werkboek
en antwoorden.
Doelgroep groep 7 en 8
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
Kinheim
Postbus 67
4250 DB Werkendam
Tel: 0183 - 302537
Fax: 0183 - 304996
E-mail: info@kinheim.nl
Website: www.kinheim.com
Prijs Circa € 23,00 per set van vijf werkboekjes
Leeskrakers
Twee kopieerboeken met talige vakoverstijgende raadsels voor de plusleerlingen in groep 5 tot
en met 8. Doel van het materiaal is het ontwikkelen van leesbegrip, systematisch en logisch
denken, analyseren en classificeren en vergroten van concentratie- en doorzettingsvermogen.
De leerlingen kunnen de opdrachten zelfstandig maken. De uitwerkingen van de raadsels zijn
opgenomen in de boeken. Voor jonge kinderen (slimme kleuters, leerlingen groep 3) zijn
Leeskrakers Mini ontwikkeld. De leesvaardigheid is gericht op kinderen die net kunnen lezen.
Uitgever Schoolsupport in samenwerking met Schubi
Doelgroep groep 2 tot en met 8
Verkoopinformatie
Schoolsupport
Postbus 21
9800 AA Zuidhorn
Tel: 0594-500145
Fax: 0594-528099
E-mail: info@schoolsupport
Website: www.schoolsupport.nl
Prijs Circa € 24,50 per deel
Pico Picollo
Zelfcontrolerend spelvorm dat volgens de uitgever ook bruikbaar is voor kinderen met een
voorsprong. Er zijn sets voor verschillende vakgebieden en onderwerpen leverbaar. Voor taal
zijn er onder andere sets voor lezen, begrijpend lezen, spelling, woordenschat, grammatica en
ontwikkelingactiviteiten met talige aspecten. Bij elke set dient een bijpassend spelbord gebruikt
te worden.
Doelgroep groep 1 tot en met 8 (afhankelijk van set)
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Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
ThiemeMeulenhoff
Postbus 122
3740 AC Baarn
Tel: 035-5482421
Fax: 035 54 21 672
E-mail: po@thiememeulenhoff.nl
Website: www.thiememeulenhoff.nl of www.zelfstandig-werken.nl
Prijs Circa € 26,50 per set opdrachtkaarten of per spelbord
Plustaak Taal
Serie werkboekjes met gevarieerde taalopdrachten bedoeld voor de beste 10-15% van de
leerlingen op het gebied van taal. Elk boekje bevat 32 taken die ieder ongeveer een half uur in
beslag nemen.
Doelgroep begaafde leerlingen in groep 5 tot en met 8
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
Delubas Educatieve Uitgeverij
Tinus van der Sijdestraat 5
5161 CD Sprang-Capelle
Tel: 0416-380482
Fax: 0416-322647
E-mail: info@delubas.nl
Website: www.delubas.nl
Prijs
- Circa € 13,00 per set van vijf werkboekjes
- Antwoordenboekje circa € 5,00
Plustaak Taal en lezen
Serie werkboekjes voor groep 3/4 en 4/5 met gevarieerde opdrachten op het gebied van taal en
begrijpend lezen, bedoeld voor de beste 10-15% van de leerlingen. Elk boekje bevat 32 taken
die ieder ongeveer een half uur in beslag nemen.
Doelgroep begaafde leerlingen in groep 3 tot en met 5
Verkoopinformatie:
Te bestellen via de uitgever:
Delubas Educatieve Uitgeverij
Tinus van der Sijdestraat 5
5161 CD Sprang-Capelle
Tel: 0416-380482
Fax: 0416-322647
E-mail: info@delubas.nl
Website: www.delubas.nl
Prijs
- Circa € 15,00 per set van vijf werkboekje
- Antwoordenboekje circa € 5,50
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Slimme Taal
Het leerstofpakket Slimme Taal biedt in de vorm van twee verschillende thema's uitdagende
lesstof op het gebied van Nederlandse taal en lezen. Er zijn twee thema's: Kranten en
tijdschriften en Kinderliteratuur. Elk thema bestaat uit:
- werkboekjes voor de groepen 3 tot en met 8
- bijbehorende handleidingen per groep
- een algemene handleiding.
Doelgroep (hoog)begaafde leerlingen in groep 3 tot en met 8
Verkoopinformatie
Ook eventueel te bestellen via:
SLO, Werken aan leren, Afdeling Verkoop
Postbus 2041,
7500 CA Enschede
Tel: 053 4 840 305
E-mail: infohoogbegaafd@slo.nl
Website: www.slo.nl/po/publicaties
Prijs Gratis te downloaden via de website
Stenvertbloks Taalmeesters
Stenvertbloks Taalmeesters bestaat per groep (3 tot en met 8) uit een blok met dertig
uitdagende opdrachten. Er wordt aandacht besteed aan taalverschijnselen, zoals rijm en
alliteratie, synoniemen, tegenstellingen, taalgrapjes en taalspelletjes. De taken zijn gegroepeerd
rond de onderwerpen: Puzzeltaal, Lijftaal, Voeltaal, Wartaal, Geheimtaal enzovoort. Met behulp
van de antwoordenbloks kunnen de leerlingen zichzelf corrigeren.
Doelgroep groep 3 t/m 8
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
ThiemeMeulenhoff
Postbus 122
3740 AC Baarn
Tel: 035-5482420
Fax: 035-5421890
E-mail: po@thiememeulenhoff.nl
Website: www.thiememeulenhoff.nl of www.zelfstandig-werken.nl
Prijs
- Circa € 28,00 (voor vijf exemplaren van een leerjaar)
- Circa € 16,00 voor een antwoordenboek van een leerjaar
Taal- en zaakvakken met webquests
De cd-rom Taal- en Zaakvakken met Webquests brengt een onderwijsaanpak in beeld die taal
en zaakvakken integreert en combineert met gestructureerde zoekopdrachten op het internet.
Vanuit interactief taalonderwijs is een samenhangende reeks onderwijsactiviteiten ontworpen
waarin taal en zaakvakken met elkaar verbonden zijn. Daarin vormt het werken aan een
Webquest één van de manieren waarop kinderen kennis verwerven. De cd-rom bevat
videovoorbeelden uit de praktijk van groepen 5 tot en met 8 van de basisschool. Leerkrachten
maken hiermee kennis met Webquests over Middeleeuwen, Natuurrampen en Het hart, hoe de
kinderen daarmee werken, en hoe zij als leerkracht de kinderen daarbij kunt ondersteunen. Ook
kan men bekijken welke activiteiten kinderen uitvoeren in verschillende fasen van de
activiteitenreeks en wat de rol als leerkracht is in die activiteiten. Op de cd-rom wordt de
activiteitenreeks als een checklist weergegeven, uitgewerkt in drie scenario's. Tevens bevat de
cd-rom instrumenten voor planning, uitvoering en evaluatie.
Doelgroep vanaf groep 5
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Uitgever Expertisecentrum Nederlands
Verkoopinformatie
Te bestellen bij Logistiek Centrum Onderwijsuitgaven via de website www.onderwijsuitgaven.nl
Prijs Circa € 25,00
Taaltoppers
Taaltoppers bestaat per groep uit vijf sets van zestig verschillende taalkaarten voor kinderen die
sterk zijn in taal. Elke kaart telt 4 à 5 opdrachten, onder andere op het gebied van
woordenschat, puzzels, uitdrukkingen, creatief schrijven en nog veel meer. Met deze
verrijkingsstof kunnen leerlingen zelfstandig werken. Taaltoppers is methodeonafhankelijk.
Doelgroep groep 5 - 8
Uitgever Ajodakt
Verkoopinformatie
Onder andere verkrijgbaar bij:
ThiemeMeulenhoff
Postbus 122
3740 AC Baarn
Tel: 035-5482420
Fax: 035-5421890
E-mail: po@thiememeulenhoff.nl
Website: www.thiememeulenhoff.nl of http://www.zelfstandig-werken.nl
Prijs
- Circa € 81,25 voor een pakket kaarten per groep (vijf sets van zestig)
- Circa € 6,75 voor een antwoordenboek per groep
Website spreekwoorden
Een site voor kinderen en jongeren die graag met taal spelen. Op de site kunnen
spreekwoorden opgezocht worden op een woord dat in het spreekwoord voorkomt, of op de
tekst van de omschrijving.
Tip: kijk eens via de sitemap naar het beroemde schilderij van Breughel met de spreekwoorden!
Website: www.spreekwoord.nl
Website spreekwoorden en gezegden
Een site waar kinderen die heel taalvaardig zijn en interesse hebben in figuurlijke betekenissen
van uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegden, zich kunnen uitleven. Er kunnen ook
spreekwoorden in andere talen worden gezocht. Site bevat enkele lessuggesties.
Website: www.spreekwoord.net
Zoektocht van een held
In dit project leren de leerlingen over de twaalf stappen van een Heldenverhaal. Maar eerst
leren ze over de vaste personages - de archetypes - die altijd in een Heldenverhaal voorkomen.
Harry Potter dient (mede) als voorbeeld van een Heldenverhaal. Zodra de structuur en de opzet
van een Heldenverhaal bekend is, zijn de leerlingen in staat om een eigen heldenverhaal uit te
werken, door invulling te geven aan de twaalf vaststaande stappen en omschrijvingen te maken
van de personages (de archetypes) die in het verhaal voorkomen. Het project bevat hiervoor
werkbladen.
Doelgroep vanaf groep 5
Uitgever Lesmateriaal voor Hoogbegaafden - Minka Dumont
Verkoopinformatie
Verkrijgbaar via de site:www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com
Prijs Gratis
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3. Materialen lezen

ABCDE... Ik begrijp het
Zelfstandig te gebruiken oefenstof begrijpend lezen op zes leesniveaus (AA t/m E), bedoeld
voor groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs. Materiaal is in eerste instantie ontwikkeld voor
intelligentie kinderen met weinig algemene ontwikkeling. De teksten bestaan uit originele
verhalen van kinderboekenschrijvers en artikelen van journalisten (krantenartikelen). De
verschillen in leesniveaus volgen de Clib-indeling; daarnaast hebben de teksten verschillende
AVI-niveaus. Niveau AA is op AVI-niveau 4; niveau E op AVI-niveau 9+. Het materiaal bestaat
per niveau uit de volgende onderdelen: - 12 tot 24 gelamineerde tekstkaarten, inclusief vier
kaarten met voortgangstoetsen; - een kopieerbare uitlegkaart voor de leerling; - twee
antwoordenboekjes; - twee tot vier toetsteksten met opdrachtenkaarten en antwoorden; - een
kopieerbare startset voor klassikaal gebruik; deze is opgenomen in de handleiding; - een
aftekenkaart voor de leerling; - een aftekenkaart voor de docent; - een houten opbergkist.
Het materiaal is klassikaal of individueel als aanvulling naast iedere begrijpend lezen methode
te gebruiken. Ook is het door de IB-er voor de zwakste of beste lezers als extra oefenstof
inzetbaar.
Doelgroep vanaf groep 4
Uitgever Schoolsupport
Verkoopinformatie
Schoolsupport
Postbus 21
9800 AA Zuidhorn
Tel: 0594 - 500145
Fax: 0594 - 528099
E-mail: info@schoolsupport.nl
Website: http://www.schoolsupport.nl
Prijs Afhankelijk van pakketsamenstelling; basisset per niveau circa € 119,00 (exclusief
handleiding en scheur/werkschriftjes); basisset compleet circa € 575,00 (inclusief handleiding
en vijf schriftjes); kennismakingsmap circa € 35,00 (één tekst- en opdrachtkaart per niveau en
handleiding). Materialen kunnen ook los en in andere pakketsamenstellingen aangeschaft
worden.
Beter gedaan dan gelaten
Het pakket bestaat uit vragen en opdrachten bij het boek Zwerftocht met Korilu van Thea
Beckman. Het materiaal is inzetbaar als verrijkingsproject. Het pakket bevat ook een onderdeel
theorie rondom hoogintelligente kinderen.
Uitgever
Eduniek
Doelgroep
Hoogintelligente leerlingen uit groep 6 en hoger
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Verkoopinformatie
Te bestellen bij:
Eduniek
T.a.v. Mevr. H.J. Spaargaren
Posbus 25
3738 ZL Maartensdijk
Tel: 0346 219766
E-mail: h.spaargaren@eduniek.nl
Website: www.eduniek.nl
Prijs Circa € 69,50 (exclusief bezorgkosten)
Beginnende geletterdheid tot lezen
Beginnende geletterdheid begint bij voorlezen en visuele en auditieve spelletjes. Het boek bevat
hiervoor talrijke suggesties. Maar kleuters zijn ook best in voor letterspelletjes en leren ook de
letter van hun eigen naam. Boek bevat een schat aan ideeën die te gebruiken zijn bij eigen
thema’s en projecten. Naast het boek zijn bovendien ook speelse aansluitende werkbladen
verkrijgbaar.
Met de aangeboden activiteiten kan de overgang naar groep 3 veel geleidelijker verlopen. Veel
kinderen zijn in groep 2 al toe aan het leren van letters of kennen alle letters al! Met de
suggesties uit de handleiding en met gebruik van de kopieerbladen kunnen ook deze kinderen
aan hun trekken komen. Het boek biedt ook suggesties voor de betere leerlingen uit groep 2.
Doelgroep groep 1 en 2
Verkoopinformatie
Onder andere te bestellen via de uitgever:
Delubas Educatieve Uitgeverij
Tinus van der Sijdestraat 5
5161 CD Sprang-Capelle
Tel: 0416-380482
Fax: 0416-322647
E-mail: info@delubas.nl
Website: www.delubas.nl
Prijs
- Totale set circa € 150,50
- Ideeënboek circa € 65,00
- Kopieermap circa € 65,00
- Mijn letterboekje (per 5 exemplaren) circa € 15,00
- Mijn letterboekje nakijkboekje circa € 5,50
- Letterposter circa € 15,00
Bolleboos leesseries
Er zijn drie Bolleboos leesseries: Bolleboos Start, Bolleboos en Bolleboos Plus. Bolleboos Start
is speciaal ontwikkeld voor de allerjongste kinderen die zeer snel vorderen in het leren lezen.
Met een Bolleboos Startboek begin je al op AVI 5 en 6 te lezen in groep 3. De reeks Bolleboos
is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf zeven jaar die hun leesvaardigheid heel snel
ontwikkelen. Boeken voor hun eigen leeftijd vinden ze leestechnisch te gemakkelijk, maar
boeken voor oudere kinderen zijn inhoudelijk vaak nog te moeilijk. De verhalen in Bolleboos zijn
langer en in leestechnisch opzicht moeilijker dan de meeste boeken voor beginnende lezers,
maar sluiten inhoudelijk aan bij de belevingswereld van jonge kinderen. Als kinderen eenmaal
de Bolleboosboeken kunnen lezen, dan moeten ze ook een volgende stap kunnen zetten.
Speciaal voor hen is er Bolleboos - Plus.
Bolleboosboeken hebben een omvang van 84 bladzijden en zijn gebonden in een harde kaft.
De verhalen zijn zwart-wit geïllustreerd.
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Doelgroep groep 3 en 4
Uitgever Zwijsen BV
Verkoopinformatie
Onder andere verkrijgbaar via de boekhandel en bij schoolleveranciers als:
Heutink
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
Tel: 0548-536600
Fax: 0548-521220.
Website: www.heutink.nl
Prijs
- Per stuk circa € 11,00
- Serie van zes verschillende boekjes circa € 59,00
Kanjerboeken
Serie van dertig leesboeken voor leerlingen uit groep 3 en 4 die het technisch lezen al aardig
onder de knie hebben. De boeken zijn speciaal geschreven voor deze leeftijdsgroep: qua
inhoud sluiten ze aan op hun belevingsniveau en ze hebben een wat hoger AVI-niveau. Het
AVI-niveau loopt op van AVI Start tot en met M6 (oude AVI 2 tot 9). De serie sluit aan bij de
leesmethode 'Lang zullen ze lezen!', maar kan ook los van deze methode gebruikt worden voor
niveaulezen en de klassenbibliotheek.
Doelgroep groep 3 en 4
Verkoopinformatie
ThiemeMeulenhoff
Postbus 122
3740 AC Baarn
Tel: 035-5482420
Fax: 035-5421890
E-mail: po@thiememeulenhoff.nl
Website: www.thiememeulenhoff.nl
Prijs Circa € 12,00 per boek, circa € 320,00 voor de complete set
Letterpret
Met het softwareprogramma kunnen leerlingen kennismaken en oefenen met de belangrijkste
aspecten van de beginnende geletterdheid en het aanvankelijk lezen: leesbegrippen,
positienamen, rijmen, analyse en synthese, begrijpend luisteren, auditieve en visuele
waarneming, letterkennis, begrijpend lezen en tempolezen. Alle delen besteden veel aandacht
aan de mondelinge taalontwikkeling van de kinderen. Het programma is geschikt voor adaptief
onderwijs en biedt individuele leerwegen voor zwakke en betere leerlingen. Leerlingen kunnen
zelfstandig met de oefeningen op verschillende niveaus werken. In het leerkrachtgedeelte
kunnen gegevens van leerlingen ingevoerd worden, resultaten bekeken worden en per leerling
een pakket oefeningen samengesteld worden.
Doelgroep groep 1 en 2
Verkoopinformatie
Malmberg BV, Uitgeverij
Postbus 301
5201 AH Den Bosch
Tel: 073-6288722
Fax: 073-6288777
E-mail: malmberg@malmberg.nl
Website:www.malmberg.nl
Prijs Afhankelijk van groepsgrootte
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Neurocampus
Website in de vorm van een fictieve campus met hersenoefeningen. Deze oefeningen zijn
verdeeld over vier faculteiten, elk gericht op een cognitieve vaardigheid (taal, rekenen, inzicht
en geheugen). Bij taal worden zes oefeningen onderscheiden: crypto, combizin
(spreekwoorden), spelling, betekenis, geen synoniem en switch. Er worden bij alle faculteiten
drie niveaus onderscheiden: bachelor, master en PhD. Als van een faculteit alle tentamens zijn
gehaald, kan men examen doen om vervolgens (bij een voldoende resultaat) door te gaan naar
een hoger niveau. De website is gericht op volwassenen maar bevat ook opgaven die kinderen
zullen aanspreken.
Doelgroep vanaf groep 6
Verkoopinformatie
Inschrijven via de website www.neurocampus.nl
Prijs Gratis
Plustaak Begrijpend en studerend lezen
Serie werkboekjes met gevarieerde opdrachten op het gebied van begrijpend lezen, bedoeld
voor de beste 10-15% van de leerlingen. Elk boek bevat zestien taken. Een taak bestaat uit een
leestekst met een aantal opdrachten.
Doelgroep begaafde leerlingen in groep 5 tot en met 8
Verkoopinformatie:
Te bestellen via de uitgever:
Delubas Educatieve Uitgeverij
Tinus van der Sijdestraat 5
5161 CD Sprang-Capelle
Tel: 0416-380482
Fax: 0416-322647
E-mail: info@delubas.nl
Website: www.delubas.nl
Prijs
- Circa € 15,00 per set van vijf werkboekje
- Antwoordenboekje circa € 6,00
Slim kan lezen
Materiaal voor kinderen in groep 1 en 2 die al enigszins kunnen lezen (AVI 1). ‘Slim kan lezen’
bestaat uit twee onderdelen: een lees/werkboekje Piep en Sien en een werkserie met
opdrachtkaarten voor zestig lessen. Leerlingen kunnen eenmaal per week aan de slag met het
lees/werkboekje. Daarnaast kunnen zij één of meerdere malen per week een opdrachtkaart uit
de werkreeks maken. Aanvullend op de materialen is er een handleiding voor de
groepsleerkracht waarin uitleg gegeven wordt over het herkennen van kleuters met een
ontwikkelingsvoorsprong en de manier waarop het materiaal in de groep kan worden ingezet.
Het lees/werkboekje bevat vijftien korte verhaaltjes. Hoofdpersoon in de verhaaltjes is het
kuiken Piep. Alle verhaaltjes worden geïllustreerd. De plaatjes geven duidelijk de kern van het
verhaaltje aan. Ieder verhaaltje heeft enkele open verwerkingsvragen. De leerling die al kan
lezen kan de vragen zelfstandig beantwoorden. Voor de meer gevorderde lezer zullen deze
verwerkingsvragen daarom een leuke uitdaging vormen. Het boekje is nadrukkelijk gericht op
de cognitieve ontwikkeling en vraagt dus minder van het handelend leren. Juist voor het
handelend leren is de Werkserie met de opdrachtkaarten ontwikkeld. Deze opdrachtkaarten zijn
per thema geordend. Ieder thema heeft vier van die opdrachtkaarten. De opdrachten zijn van
divers niveau. Ze bieden daarom de mogelijkheid om het niveau van de leerling te verdiepen.
De opdrachten zijn opgezet in vier stappen. Iedere stap is voorzien van een eigen illustratie
waarmee de tekst van de opdracht wordt ondersteund. Per stap worden een of soms twee
instructiezinnen gebruikt. De opdrachten sluiten aan bij de belevingswereld van de kleuter. Ze
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vragen een behoorlijke inspanning van het kind om de opdracht tot een goed eind te brengen.
Dit betekent dat het kind, net als de andere kinderen in de groep, dan wel behoefte heeft aan
begeleidingsmomenten. Kenmerkend aan de opdrachten is dat deze uitgaan van binnen groep
1 en 2 gebruikelijke ontwikkelingsmaterialen, maar dat ze geen gebruik maken van kant en
klare materialen als puzzels en lotto’s. Waar nodig zijn kopieerbladen ontwikkeld, waarmee de
leerling zijn 'eigen' materiaal maakt.
Doelgroep kinderen uit groep 1 en 2 met een ontwikkelingsvoorsprong
Uitgever
Slim!Educatief in samenwerking met de Wereldschool
Verkoopinformatie
Wereldschool
Pascallaan 71
8218 NJ Lelystad
Tel: 0320 229927
E-mail: slimmekleuters@wereldschool.nl
Website: www.kleuters-leren.eu
Prijs
- Circa € 145,00 set werkkaarten en vijf werkboekjes
- Circa € 22,50 werkboekjes (per vijf exemplaren)
- Circa € 125,00 set van zestig werkkaarten
Stenvertbloks Leesmeesters
Leesbloks met oefenstof voor leerlingen die bovengemiddeld scoren op de toetsen voor
begrijpend lezen. Per groep (3 tot en met 6) is er een werkblok en een antwoordenboek. De
bloks bevatten taken waarmee leerlingen zelfstandig aan het werk kunnen omdat de opdrachten
zijn zelfinstruerend en zelfcorrigerend zijn. De opdrachten hebben een speels en uitdagend
karakter. Het antwoordenboek bevat ook een toelichting op het gebruik en een
groepsregistratieformulier.
Doelgroep groep 3 tot en met 6
Verkoopinformatie
ThiemeMeulenhoff
Postbus 122
3740 AC Baarn
Tel: 035-5482420
Fax: 035-5421890
E-mail: po@thiememeulenhoff.nl
Website: www.thiememeulenhoff.nl of www.zelfstandig-werken.nl
Prijs
- Leesbloks circa € 28,00 (set van vijf exemplaren)
- Antwoordenboek circa € 16,00
Villa Alfabet/Villa Verdieping
Villa Alfabet is een leesproject dat zich richt op de goede lezers in de basisschool. Er zijn drie
series boeken: Oranje voor groep 3 en 4; Groen voor groep 5 en 6; Rood voor groep 7 en 8.
Iedere serie bestaat uit een aantal leesboeken (Villa Alfabet) die speciaal voor deze reeks
geschreven zijn en een verwerkingsmap (Villa Verdieping). In ieder boek zijn achterin een
aantal vragen opgenomen. In de map Villa Verdieping staan aanvullende opdrachten gericht op
de leesbeleving. In de map zijn ook lessuggesties opgenomen voor extra verdieping en
aandachtpunten bij de Villa-vragen uit de boeken.
Uitgever Educatieve uitgeverij Maretak
Doelgroep groep 3 tot en met 8
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Verkoopinformatie
Onder andere verkrijgbaar via schoolleveranciers als:
Heutink
Nijverheidsstraat 45
7461 AD Rijssen
Tel: 0548-536600
Fax: 0548-521220.
Website: www.heutink.nl
Prijs
Afhankelijk van serie, per set van vier boeken circa € 37,00 of per set van zes boeken circa
€ 55,00
Begeleidend materiaal (Villa Alfabet verdieping)
- basisdeel in ringband circa € 29,50
- aanvullende losbladige delen circa € 22,50
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4. Algemene materialen verrijking
met talige aspecten
Bolleboos rekenen/wiskunde/De reis om de wereld in tachtig dagen
Bolleboos is een geïntegreerde methode op het gebied van rekenen ten behoeve van
(hoog)begaafde kinderen in het basisonderwijs. Het materiaal bestaat uit acht modules. Eén
hiervan bevat ook talige aspecten. De module De reis om de wereld in tachtig dagen is
gebaseerd op het boek van Jules Verne. In negen onderdelen volgt de leerling de excentrieke
Phileas Fogg en zijn bediende Jean Passepartout op hun reis. In ieder onderdeel vindt de
leerling uitdagende opdrachten waar hij of zij wel even mee bezig is. De leerling leert van alles
over de globe met zijn lengte- en breedtegraden, landkaarten, tijdzones, aardrijkskunde en
topografie. Er zijn teken- en rekenopdrachten, grafieken, doordenkertjes en dingen die moeten
worden uitgezocht. De reis om de wereld is bedoeld voor begaafde leerlingen in groep 7 en 8,
maar kan ook gebruikt worden door begaafde leerlingen uit andere groepen. Sommige
opdrachten zijn geschikt voor de hele groep, of voor uitwerking in tweetallen. Het boek bevat
een dossiermap voor de leerling en een handleiding voor de leerkracht. In de handleiding staan
ook de antwoorden en uitwerkingen.
Doelgroep groep 6 tot en met 8
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
Kluwer
Postbus 23
7400 GA Deventer
Tel: 0570 673 555
Fax: 0570 691 555
E-mail: info@kluwer.nl
Website: www.kluwershop.nl
Prijs Circa € 65,00
Levelwerk
Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten voor taal/lezen en rekenen. Ook
kunnen leerlingen met zelfgekozen onderwerpen aan de slag gaan. Er zijn pakketten voor
zeven levels (boxen). Elke box bestaat uit bestaande materialen van diverse uitgevers en
leveranciers, met daarbij een opdrachtenmap voor de leerling en een handleiding voor de
leerkracht. Opgenomen materialen zijn onder andere: Taalmeesters, Plustaak taal/lezen, Villa
alfabet, Regentijger, Rekenmeesters, Topklassers Wiskunde, Superdenkwerk, Nikitin,
Werkgids, Rivercrossing en Logische breinbrekers. Elk level is onderverdeel in vijf blokken en in
elk blok zit een onderdeel voor taal/lezen, voor rekenen en voor 'allerlei'.
Uitgever de opgenomen materialen zijn afkomstig van diverse uitgevers.
Doelgroep intelligente en (hoog)begaafde kinderen uit groep 3 tot en met 8.
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Verkoopinformatie
Verkrijgbaar bij Bekius en Eduforce
Bekius Schoolmaterialen
Schelphorst 24a
1771 SL Wieringerwerf
Tel: 0227 602406
Fax: 0227 601443
E-mail: info@schoolmaterialen.nl
Website: www.schoolmaterialen.nl
Eduforce:
Uitgeverij Eduforce
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten
Tel: 088 - 0200 300
E-mail: mail@eduforce.nl
Website: www.eduforce.nl
Prijs Totaalpakket (zeven levels) circa € 4.250,00; prijs voor de afzonderlijke levels variëren van
circa € 500 tot € 700
Opmerkingen
Samenstelling van de pakketten is gebeurd in samenwerking tussen Cedin (Jan Kuipers) en
Bekius. Zie voor exacte samenstelling van het pakket de websites van Eduforce en Bekius.
Pittige Plustorens
Verrijkings- en verbredingsstof voor (hoog)begaafde kinderen in de vorm van zestig projecten
waarmee ze zelfstandig (individueel of in kleine groepjes) aan het werk kunnen. Er worden bij
de projecten twee niveaus onderscheiden. De groen pepers zijn verrijkingsopdrachten met een
hoge complexiteit maar een relatief gesloten karakter. De rode pepers hebben een heel open
karakter en zijn vooral ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen, met een top-down manier van
denken. Binnen beide categorieën worden vier moeilijkheidsgraden onderscheiden. Daarnaast
bevat de toren gele peper hulpmapjes (zoals interview houden, fotoreportage maken,
tentoonstelling organiseren) en toolboxen (bijvoorbeeld maquette bouwen, kleien en
bewegende constructies). Met werksysteem voor de leerlingen in de vorm een Verrijkingsmap
en een begeleidingssysteem voor leerkrachten. Alle materialen en projectmapjes worden
opgeborgen in een opbergmeubel.
Doelgroep vanaf groep 3
Verkoopinformatie
Creative Kids Concepts
Verrijn Stuartweg 21
Tel: 0113 257000
Fax: 0113 252222
E-mail: info@pittigeplustorens.nl
Website: www.pittigeplustorens.nl
Prijs Nog onbekend
Opmerkingen
Het materiaal zal oktober 2009 verschijnen.
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Vooruit (vernieuwde versie)
Dit is een losbladige uitgave met opdrachten specifiek gericht op hoogbegaafde kinderen.
Per jaar verschijnen drie modules met minimaal tien lessen op de volgende gebieden: rekenen,
Taal, ruimtelijk creatief, sociaal-emotioneel, praktisch en varia. Bij iedere les is een pagina voor
de leerkracht. Hier wordt praktische informatie gegeven en wordt benoemd welke
denkvaardigheden in de les worden getraind: analytisch, creatief en praktisch.
Doelgroep (hoog)begaafde leerlingen vanaf groep 3
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
Kluwer
Postbus 4
2400 MA Alphen a/d Rijn
Tel: 0172 - 46 66 33
E-mail: info@kluwer.nl
Website: www.kluwershop.nl
Prijs Circa € 197,00 hoofdwerk; abonnement circa € 64,00 per update
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5. Materialen wereldoriëntatie met
talige aspecten
Compact & Rijk
Uitdagers voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
Bronnenboek met 45 kant en klare activiteiten voor jonge leerlingen met een
ontwikkelingsvoorsprong. De activiteiten doen een beroep op onder andere taalvaardigheid,
nieuwsgierigheid, logisch denken, concentratievermogen en belangstelling voor cijfers en
letters. In het boek wordt ook aandacht besteed aan het herkennen van een
ontwikkelingsvoorsprong en de rol van de leerkracht hierbij.
Doelgroep groep 1 en 2
Verkoopinformatie
Te bestellen bij:
Bazalt
Postbus 351
4380 AJ Vlissingen
Tel: 0118-480880
E-mail: info@bazalt.nl
Website: www.bazalt.nl
Prijs Circa € 45,00
Kinderen filosoferen
Kinderen filosoferen bestaat uit een docentenhandleiding en leerlingenboek met filosofielessen.
Elke les bevat een leestekst met vragen. Bijvoorbeeld over wat denken is, wat het leven is, wat
geluk is, maar ook over uitslovers, stoer doen, overbevolking, mooie dingen, de beste vaders, of
opvoeding nodig is, kortom over vragen die we samen de moeite waard vinden om te stellen en
te onderzoeken. Het geheel is geschreven door Berrie Heesen.
Doelgroep groep 6, 7 en 8
Verkoopinformatie
Onder andere verkrijgbaar via boekwinkels of de uitgever:
Damon
Luchthavenweg 6
6021PX Budel
Tel: 0495-499319
Fax: 0495-499889
E-mail: info@damon.nl
Website: www.damon.nl
Prijs Circa € 17,00 docentenboek, circa € 6,00 leerlingenboek
Kinderen in oorlogstijd
In deze werkboeken leren kinderen op een nieuwe en uitdagende manier over de Tweede
Wereldoorlog, maar ook over hun eigen tijd. Er zijn twee oorlogsboeken ('Oorlogswinter' van
Jan Terlouw en ' Oorlog zonder vrienden' van Evert Hartman) aan gekoppeld. Het geheel
bestaat uit zes delen:
Deel 1: De aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog & Oorlogswinter
Deel 2: Nationaal socialisme & Goed en slecht
Deel 3: Verzet & Oorlog zonder vrienden
Deel 4: De NSB & Democratie

 21

Deel 5: Censuur & Eerlijk delen
Deel 6: Wraak nemen & Vluchten
Doelgroep groep 7 en 8
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
Kinheim
Postbus 67
4250 DB Werkendam
Tel: 0183-302537
Fax: 0183-304996
E-mail: info@kinheim.com
Website:www.kinheim.com
Prijs - Circa € 23,00 (per set van vijf werkboekjes van een deel); - circa € 8,50 (handleiding)
Klein maar dapper/filosoferen met jonge kinderen
Klein maar dapper is een bundel verhalen die kinderen (maar ook volwassenen!) prikkelt tot
nadenken over fundamentele vragen. Door de toevoeging van verwerkingsvragen en
toelichtingen is dit boek tevens te gebruiken als een methode die een verband legt tussen de
natuurlijke kinderlijke interesse in verschillende levensvragen en het belang van het beter
denken en communiceren.
Doelgroep vanaf groep 2
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever of boekwinkel.
Damon
Luchthavenweg 6
6021PX Budel
Tel: 0495-499319
Fax: 0495-499889
E-mail: info@damon.nl
Website: www.damon.nl
Prijs Circa € 13,00
Klein maar fijn
Thematische verrijkingsactiviteiten voor het jonge kind (3-6 jaar) met een
ontwikkelingsvoorsprong. Er zijn materialen voor drie thema's leverbaar: 'Vogels', 'Dino's' en
'Onder water'. Daarnaast is er een algemene handleiding. Per thema zijn er drie platen met een
voorleesverhaal (geschikt voor de hele groep). Per plaat een zelf-leren-lezen verhaaltje en zijn
er verwerkingsopdrachten langs de vier 'Klein maar fijn'- lijnen die rekening houden met
verschillende belangstellingen (talenten). De vier 'Klein maar fijn'-lijnen zijn: Letterstad (accent
op taal en lezen), Cijferrijk (accent op rekenen en wiskunde), Doeland (accent op kijken, doen
en bewegen) en Lijsterbos (accent op natuur en muziek).
Doelgroep groep 1 en 2
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Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
Schoolbegeleidingsdienst MHR
Contactpersoon: dhr. C. Kastelijn
Postbus 2188
2800 BH Gouda
Tel: 0182 - 55 65 56
Fax: 0182 - 55 65 57
E-mail: info@mhr.nl
Website: www.mhr.nl
Prijs Circa € 79,00 per thema; € 89,00 algemene handleiding
Opmerking
Meer informatie op www.surplus-begaafden.nl
Laat eens zien
Het materiaal bestaat uit een pakket met een cd-rom, een handleiding voor de leerkracht, een
leerlingenwerkboek en materiaal. Op de cd-rom is een film te zien over het desbetreffende
onderwerp. Tussendoor worden er opdrachten gegeven aan de leerling, die staan in het
werkboek. Er zijn diverse pakketten verkrijgbaar, verdeeld over onderbouw, middenbouw en
bovenbouw. Enkele voorbeelden onderbouw: Boodschappen doen (Wil jij weten wat je allemaal
kunt kopen in verschillende winkels?); Op tijd (Welke dag komt er na maandag, welke dag was
het gisteren en wat is de herfst?). Middenbouw: Het menselijk lichaam (Wat hebben we
allemaal nodig om ons lichaam optimaal laten functioneren?); Op reis door het heelal (Wat is
het verschil tussen sterren en planeten en waar houdt het heelal eigenlijk op?). Bovenbouw:
Kracht (Een les over spierkracht en natuurkrachten, over hefbomen, katrollen en tandwielen);
Kunststof (Hoe worden verschillende soorten kunststof gemaakt en hoe kunnen ze gerecycled
worden?).
Doelgroep vanaf groep 1
Verkoopinformatie
Te bestellen bij:
Cédicu
Postbus 482
5201 AL 's-Hertogenbosch
Tel: 073-6247247
Fax: 073-6247294
E-mail: cedicu@cedicu.nl
Website: www.cedicu.nl
Prijs
De prijzen voor de lespakketten zijn gerelateerd aan het aantal ingeschreven leerlingen van een
basisschool. Voor scholen met een groot aantal leerlingen gaat men uit van een maximum van
350 leerlingen. De prijs voor de gehele leeromgeving is € 2,50 per leerling per leerjaar.
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Het menselijk lichaam
Een project over het menselijk lichaam. Bij dit project horen een lesboek en een werkboek. De
combinatie van (pittige) theorie en interessante praktijkopdrachten maakt dit project zeer
uitdagend voor elke leerling die geïnteresseerd is in wat er in je lichaam gebeurt. Ook helpt dit
project bij het aanleren van studievaardigheden: het project behandelt drie manieren waarop
leerlingen de inhoud van grote, moeilijke teksten kunnen leren.
Doelgroep vanaf groep 7 tot en met onderbouw voortgezet onderwijs
Uitgever
Lesmateriaal voor Hoogbegaafden - Minka Dumont
Verkoopinformatie
Het werkboek is gratis te downloaden van de site: www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com
het lesboek wordt op aanvraag per mail gestuurd.
Verrijkingsprojecten Plusklas Den Bosch
De Plusklas in Den Bosch werkt met zelf ontwikkelde verrijkingsprojecten over diverse
onderwerpen. Op de site www.plusklasdenbosch.nl is te vinden welke projecten er zijn, van alle
projecten wordt een korte beschrijving gegeven. Alle projecten zijn te bestellen.
De projecten bestaan uit verschillende soorten opdrachten en alle kennis die kinderen
opgedaan hebben tijdens het werken aan het project wordt samengebracht in een
eindpresentatie-opdracht.
Doelgroep groep 3 tot en met 8; verschilt per project
Verkoopinformatie
De projecten zijn te bestellen door overmaking van het desbetreffende bedrag op giro 1373009
t.n.v.:
Lucy Stoffele-Manie
Rietvoornbach 16
5247 VL Rosmalen
o.v.v. naam project, aantal exemplaren, naam en adres.
E-mail: stoffele@home.nl
Website: www.plusklasdenbosch.nl
Prijs Circa € 40,00 (excl. verzendkosten van € 6,00)
Vliegende papa's/filosoferen met jonge kinderen
Evenals Klein maar dapper is dit een bundel met verhalen die kinderen (maar ook
volwassenen!) prikkelt tot nadenken over fundamentele vragen. Door de toevoeging van
verwerkingsvragen en toelichtingen is dit boek tevens te gebruiken als een methode die een
verband legt tussen de natuurlijke kinderlijke interesse in verschillende levensvragen en het
belang van het beter denken en communiceren. Het boek is geschreven door Berrie Heesen.
Doelgroep groep 1 tot en met 6
Verkoopinformatie
Onder andere verkrijgbaar via boekwinkels en via de uitgever:
Damon
Luchthavenweg 6
6021PX Budel
Tel: 0495-499319
Fax: 0495-499889
E-mail: info@damon.nl
Website: www.damon.nl
Prijs Circa € 13,00
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Werkgidsen
De werkgidsen bevatten afwisselende oefeningen en open opdrachten, die de creativiteit en
inventiviteit van de leerling prikkelen. De werkgidsen zijn geschikt voor verbreding en verrijking
van het onderwijs aan de betere leerling en voor projectonderwijs aan een hele groep. Een
werkgids bevat stof voor zeven tot acht weken. Elke werkgids heeft één thema, dat opgesplitst
is in hoofdstukken met een deelonderwerp binnen het thema. Elk hoofdstuk wordt afgerond met
een weekopdracht. Alle weekopdrachten samen vormen een eindpresentatie, zoals een
werkstuk of tentoonstelling. Er zijn tien verschillende werkgidsen verschenen, elk voor een
specifieke doelgroep. Alle werkgidsen bevatten wel talige aspecten. In het bijzonder geschikt
voor verrijking taal zijn:
Deel 4. Journalistiek, Een muurkrant maken
De leerlingen maken kennis met de journalistiek, met de nadruk op kranten. Aandacht wordt
besteed aan het nieuws, het beroep van journalist, de verschillende soorten kranten en
persfotografie. Voor groep 5 tot en met 8.
Deel 6. Sprookjes en Fabels
De oorsprong en gesproken traditie van volksverhalen uit de West-Europese cultuur, uitgesplitst
in volkssprookjes, kunstsprookjes, fabels en illustraties. Voor groep 5 tot en met 8.
Deel 8. Dierenbundel
Een project over Nederlandse taal en kinderliteratuur met als thema dieren. Voor groep 6, 7 en
8.
Doelgroep groep 3 tot en met 8
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
Kinheim
Postbus 67
4250 DB Werkendam
Tel: 0183-302537
Fax: 0183-304996
E-mail: info@kinheim.com
Website: www.kinheim.com
Prijs
- Een proefpakket (tien delen) kost circa € 50,00
- Een set van vijf werkgidsen kost circa € 25,00
- De handleidingen kosten circa € 8,50
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6. Materialen studievaardigheden
met talige aspecten
Detective Denkwerk (Super)
Detective Denkwerk helpt leerlingen bij het verwerken én verwerven van informatie. Met
oefeningen die het logisch en doelmatig denken stimuleren en opdrachten die de
opzoekvaardigheid vergroten. De leerlingen leren bijvoorbeeld hoe zij informatie uit boeken en
naslagwerken en van het internet moeten halen. Samenstelling: vier werkboeken met
antwoordenbladen. De Superversies zijn nog wat moeilijker.
Doelgroep groep 5 tot en met 8
Verkoopinformatie
Te bestellen via de uitgever:
ThiemeMeulenhoff
Postbus 122
3740 AC Baarn
Tel: 035-5482421
Fax: 035 54 21 672
E-mail: po@thiememeulenhoff.nl
Website: www.thiememeulenhoff.nl of www.zelfstandig-werken.nl
Prijs Circa € 18,00 (per set van vijf werkboekjes)
Leren leren
Lesmateriaal om kinderen te leren hoe je kunt leren. Wanneer kinderen onvoldoende
uitgedaagd worden door de lessen op school, zullen ze geen studievaardigheden ontwikkelen.
Ze hoeven zich nooit in te zetten om zich de lesstof eigen te maken. Dit kan problemen gaan
geven in het voorgezet onderwijs. Hier springt ‘Leren Leren’ op in. Het materiaal bestaat uit een
werkboek, een antwoordenboekje en een toetsboekje. Er worden strategieën aangeleerd om de
inhoud van teksten te leren: werken met mindmappen en studiekaarten, maken van een
samenvatting, markeren van teksten en stellen van inhoudsvragen. Voor het uit het hoofd leren
van feiten, woordjes en dergelijke wordt de ‘overhoor je zelf’-methode aangeleerd en worden ‘
beter onthouden trucs’ gegeven. In het materiaal wordt gebruik gemaakt van websites van
derden.
Doelgroep groep 7 en 8
Uitgever
Lesmateriaal voor Hoogbegaafden - Minka Dumont
Verkoopinformatie
Gratis te downloaden van de site: www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com
Leren onderzoeken
Lesmateriaal om onderzoeksvaardigheden aan te leren. Het bestaat uit een lesboek en een
werkboek. In de lessen worden de volgende vragen aan de orde gesteld: hoe doe je
onderzoek? Wat is een onderzoeksvraag? Waar zoek je naar informatie en wat doe met die
informatie? Volgens een vast stappenplan leren kinderen een onderzoek te doen naar een
onderwerp van eigen keuze. Ze leren hoe je een goede onderzoeksvraag formuleert en wat ze
volgens moeten doen om een goed antwoord op die vraag te vinden. Het hele proces is
samengevat in een schema waarvan elk onderdeel wordt uitgelegd. Verder is er aandacht voor
het maken van aantekeningen en het samenstellen van een literatuurlijst. In het materiaal wordt
gebruik gemaakt van websites van derden.
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Doelgroep groep 7 en 8
Uitgever
Lesmateriaal voor Hoogbegaafden - Minka Dumont
Verkoopinformatie
Gratis te downloaden van de site: www.lesmateriaalvoorhoogbegaafden.com
Presenteren is leren
Op een betekenisvolle manier bezig zijn met de leerstof en die alleen of samen presenteren.
Dat is waar Presenteren is leren voor staat. De stappenkaarten sturen het proces van informatie
verzamelen, verwerken en omzetten in een presentatie in PowerPoint met tekst, beeld en
eventueel geluid maar geven kinderen ook de vrijheid met eigen vragen tot eigen antwoorden te
komen. Wat kinderen zelf ontdekken en verwerken onthouden ze beter. De kaarten hebben drie
niveaus. Het materiaal van serie 1 bestaat uit dertig stappenkaarten in kleur, verdeeld over vijf
(leer)gebieden (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, zelfredzaamheid en diversen), een
handleidingkaart voor de leerkracht, een instructiekaart met de belangrijkste PowerPoint
stappen (kopieerbaar), een overzichtskaart waarop per leerling kan worden bijgehouden welke
kaarten zijn gemaakt. Serie 2 bevat 28 stappenkaarten, verdeeld over zeven thema’s (dieren,
voedsel, het weer, geld, reizen, water en wonen). Serie 3 biedt kaarten binnen de thema's
natuur, techniek en milieu. Serie 4 bevat dertig stappenkaarten met onderwerpen uit de
geschiedeniscanon.
Doelgroep vanaf groep 6.
Verkoopinformatie
Schoolsupport
Postbus 21
9800 AA Zuidhorn
Tel: 0594-500145
Fax: 0594-528099
E-mail: info@schoolsupport
Website: www.schoolsupport.nl
Prijs Circa € 49,50 per deel; houten opbergkist € 15,50
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SLO is het nationaal expertisecentrum voor leerplan-ontwikkeling. Al 30 jaar geven wij inhoud aan leren en
innovatie in de driehoek tussen overheid, wetenschap
en onderwijspraktijk. Onze expertise bevindt zich op het
terrein van doelen, inhouden en organisatie van leren.
Zowel in Nederland als daarbuiten.
Door die jarenlange expertise weten wij wat er speelt
en zijn wij als geen ander in staat trends, ontwikkelingen
en maatschappelijke vraagstukken te duiden en in een
breder onderwijskader te plaatsen. Dat doen we op een
open, innovatieve en professionele wijze samen met
beleidsmakers, scholen, universiteiten en
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven.

Overzicht van
verrijkingsmaterialen
voor taal

voor (hoog)begaafde leerlingen in het basisonderwijs
SLO
Piet Heinstraat 12
7511 JE Enschede
Postbus 2041
7500 CA Enschede
T 053 484 08 40
F 053 430 76 92
E info@slo.nl
www.slo.nl

SLO • nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

