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NIEUWE 
TAALMETHODE

voor het lager  
onderwijs
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Je spreekt Nederlands zonder erbij na  
te denken. Je kunt een brief schrijven en  
een krant lezen, je mening onderbouwen  
en een audioboek beluisteren.

Allemaal dingen die je leerlingen ook onder 
de knie moeten krijgen. Daarvoor reken je 
op de ondersteuning van een goede taal- 
methode. WAJO! is onze nieuwe taalmethode 
waarmee kinderen de taalvaardigheden op 
een natuurlijke en leuke manier aanleren.

Wat is  
WAJO!?

Vanaf schooljaar  
2020-2021 is WAJO! 
beschikbaar voor het  
2e t.e.m. het 6e leerjaar.
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10 thema’s

STEM, diversiteit, duurzaamheid, beroepen … Met 
WAJO! werken je leerlingen elk jaar geïntegreerd 
en taakgericht
domeinoverschrijdende linken). Ze maken een blog, 

of een uitvindersbeurs. Stuk voor stuk uitdagingen 
die zin geven om te leren. 

Evenwichtig aanbod voor alle domeinen

Door de taakgerichte aanpak komen vaardigheden 
en strategieën uitgebreid aan bod in WAJO!  
Technisch, expressief en begrijpend lezen gaan hand 
in hand. 

Maar de methode besteedt ook veel aandacht  
aan domeinen als taalbeschouwing en spelling.  
Die komen geïntegreerd aan bod en worden  
uitgediept in cursorische momenten. Daarnaast 
zet WAJO! sterk in op de ontwikkeling van 

. 

Zinvolle en effectieve differentiatie

Niet elk kind staat even ver. Daar hoef je je met 

vervat in de opdrachten én in de werkvormen.  
 

 kunt 
geven. 

Daarnaast bieden de Plusmaterialen een waaier aan 
, inzetbaar als extra uitdaging 

of oefenkans.

Flexibel en gebruiksvriendelijk

Met WAJO! sta je met een gerust hart voor de klas. 
 

de zekerheid dat je alle doelstellingen bereikt. 

Hoe werkt  
WAJO!?
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Luisteren

horen, gestructureerd leren opnemen. Voorkennis 
oproepen, voorspellen, visualiseren en begrip  
controleren, zijn strategieën
oefenen.

Kinderen leren het meest als het luisterfragment  
net boven hun niveau is. Om te  kun  
je de tekst laten beluisteren en bespreken in  
heterogene groepen, de belangrijkste woorden  
vooraf bespreken, het fragment opsplitsen,  

 

Geïntegreerd en cursorisch: 

Spreken
Leerlingen oefenen deze vaardigheid bij zowel 
voorbereid als onvoorbereid spreken. Beide types 
opdrachten komen in WAJO! aan bod.

We zorgen voor voldoende oefenkansen en voor 
-

doelen, het publiek … De kijkwijzers helpen concre-
te feedback te geven. We plaatsen elke keer een 
aantal aandachtspunten centraal, zodat de kinderen 
met een duidelijke focus kunnen oefenen.

Ook bij spreken kun je  
in de handleiding, zoals ideeën helpen genereren 

In WAJO! staan de taalvaardigheden centraal, maar de methode besteedt ook 
veel aandacht aan woordenschat, taalbeschouwing en spelling. Die domeinen 
komen geïntegreerd aan bod en worden uitgediept in cursorische momenten.
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Schrijven
In WAJO! ligt de aandacht vooral op het schrijf- 
proces en op de schrijfstrategieën. We kiezen voor 

een beperkt aantal aandachtspunten naar voren 
schuiven. 

Voor elke grote schrijfopdracht stellen we een kijk-
wijzer
feedback aan, zodat de leerlingen ook geregeld 
succeservaringen hebben.

Om te  kun je de leerling zelf laten 
aangeven wat voor hem/haar haalbaar is qua 
tekstkwaliteit en schrijfstrategieën.

het beste van twee werelden
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Lezen
Lezen vertrekt voor WAJO! vanuit een 
leesklimaat: aandacht voor een ruim aanbod aan 
boeken en teksten, inspelen op de interesses  
van de leerlingen, ruimte voor vrij lezen, ouder- 
betrokkenheid … We kiezen voor 
teksten die voldoende uitdagend zijn, aangezien 
leerlingen pas dan hun leesstrategieën oefenen. 

Technisch lezen

Aan de hand van teksten op verschillende lees- 
niveaus oefenen we afwisselend op woord- en 

werk- en spelvormen. Voor tragere lezers is er  
uitgebreide ondersteuning: visueel, audio,  
leesboogjes, woordenrijtjes, leesstrategieën … 

Begrijpend lezen

In WAJO! worden de sleutels tot begrijpend lezen 
concreet toegepast.

•  je leerlingen lezen met een 
duidelijk doel voor ogen, omdat de teksten 
gekoppeld worden aan een eindopdracht.

• 

feedback en tot een beter tekstbegrip.
• een aantal strategieën wordt 

•  

• -
tale samenhang. Er is transfer over de leerjaren 
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Woordenschat
De  van WAJO! is een goed  
vertrekpunt. Kinderen onthouden woorden  
gemakkelijker als ze ze vaak horen of gebruiken  

 
 

in het begrip en het concept nog versterkt.

Voor een brede en diepe kennis is de inoefening 
met  belangrijk, naast het  

 woordenschatstrategieën.

 
het lezen. Daarom sporen we de leerlingen geregeld 
aan woordbetekenissen af te leiden uit de context.

De Plusmaterialen bieden tal van mogelijkheden  

woordkaarten, visuele ondersteuning, woorden- 
wolken, verklarende woordenlijsten met voorbeeld- 
zinnen … 
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Voor spelling kiezen we voor een geïntegreerde 
aanpak

oefeningen. De regels worden , 

Uiteindelijk zullen de leerlingen de transfer maken 

naar kopiërend schrijven, en van kopiërend naar 

Spellingschrift

Per leerjaar is er - naast de leerlingenbundels - 
 

met aanvullende spellingsoefeningen per thema.  
Ideaal voor contractwerk, remediëring ... De leer- 
lingen kunnen ook aangeven in welke mate ze het 

Spelling
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In WAJO! koppelen we de taalbeschouwing aan 
taakgerichte opdrachten, waarbij het nadenken 
over taalgebruik en taalsysteem  is. We 

van opmerkelijke taalverschijnselen en zich erover 
te verwonderen. Ze ontdekken hun eigen talige  
mogelijkheden en krijgen inzicht in hun taalgebruik.

In onze leerlijn bewaken we dat alle onderdelen  
van taalbeschouwing aan bod komen. Uiteraard  
zijn er daarom ook cursorische lessen waarbij een 
deelaspect ingeoefend wordt. Voor die lessen  
hanteren we een  die het vast- 

Doorheen alle leerjaren werken we met dezelfde 
begrippen en waar mogelijk ook met dezelfde  
kleuren voor zinsdelen en woordsoorten.

Taalbeschouwing
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Flexibele thema’s, flexibele planning

maar gegroepeerd per trimester. Zo garanderen wij 
een cursorische leerlijn  vrijheid 

op school, lessen w.o., interesses van je leerlingen … 

Binnen elk thema worden de taken voor twee weken  
 

 
je online bij de . 
Dat materiaal is vrij inzetbaar. 

moeten ook niet in de derde week 
gebeuren, maar kunnen ingezet worden als extra 

 
de eerste of de tweede week. De leerkrachten- 

 

 
het aanbod. De  worden behaald 
met het materiaal in de leerlingenbundels. Heb je 
taalzwakke leerlingen in je klas, dan kun je ook drie 

Week 1-2

- Uitwerking van de basistaken 
uit de leerlingenbundels

 

- Alle doelstellingen bereikt! - Extra oefenkansen

- Zelfstandig werk

- Toetsen

Waarom taakgericht? 
 
• de opdrachten sluiten aan bij 

de interesses van de leerlingen. Bovendien is er ruimte 

• WAJO! biedt 

•  
 

• De kinderen verruimen hun woordenschat en hun kennis 
 

op een natuurlijke manier woordenschat in verband met 
het onderwerp.

•  
 

luister-, lees-, schrijf- en spreekstrategieën.
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Zinvolle differentiatie 

 
 

. 

•  
We geven aan op welke momenten  

 
zijn. Waar mogelijk adviseren we om te werken met 
heterogene groepen of peer tutoring.

 
Voor snelle werkers en leerlingen met extra noden 

stappenplan of een deels ingevuld dictee), extra 

 
niveaus. Sterretjes duiden de moeilijkheidsgraad aan. 

Focus op differentiatie 

en evaluatie 

Brede evaluatie 

In WAJO! evalueren we permanent de kennis,  
 waar mogelijk in reële 

. Zo ligt de focus niet alleen op de tekorten, 
maar ook op de talenten van de leerlingen.

We combineren verschillende bronnen: toetsen, 
 

De  bieden alles wat je nodig 
hebt, gerangschikt per thema.

• 
• Dictees op verschillende niveaus  

• Kijkwijzers
• 
• Foutenanalyses
• ...
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Thema’s 2e leerjaar 

1e trimester
• Kleine, grote held
• Bij mijn gezin op schoot
• Licht uit, spots aan
• Maak maar raak! 

2e trimester
• Ik verzamel gekke, vreemde, aparte, 

grappige, mooie dingen
• Hoor, zie, voel, ruik en proef!
• Ik ben een boekenwurm

3e trimester
• 
• Ieder diertje zijn pleziertje
•  

Thema’s 3e leerjaar 

1e trimester
• Dorpsheld of stadsmus?
• Beroepen onder de loep
• Spokenjagers
• Hulp is al onderweg 

2e trimester
• 
• In mijn leesnest
• Knip, plak, dicht en bewonder!

3e trimester
• Baas van de wereld
• Baloena
•  

Jaar na jaar aan de slag

met motiverende thema’s

Een dik boek met woordpakketten, saaie schrijfoefeningen 
en onduidelijke spellingregels. Voor kinderen in het lager 
onderwijs zijn die niet echt nuttig, aanlokkelijk of motiverend. 

 
 

en boeiende context te gebruiken. Leuk en leerrijk!
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Thema’s 5e leerjaar 

1e trimester
• Een schooljaar om op te bouwen
• Op verkenning in Europa
• STEaM: ik zoek een oplossing
• Iets donders wonders! 

2e trimester
• 
• 
• 

3e trimester
• De geschiedenis van alledaagse dingen
• Op het podium
• De Dierenbrigade

Thema’s 4e leerjaar 

1e trimester
• De school van de toekomst
• Ergens in België
• 
• 

2e trimester
• 
• Gluren bij de buren
• 

3e trimester
• 
• Afval voorkomen, sorteren, recycleren ...
• Humor, hoe grappig!

Thema’s 6e leerjaar 

1e trimester
• Iedereen is bijzonder!
• Avonturier in de wereld
• Retro is hip
• Waarlijk echt gebeurd! 

2e trimester
• 
• Een knap staaltje kunst
• Zijn dromen bedrog?

3e trimester
• Ik ga ervoor!
• Rare jongens, die Romeinen
• Blik op de toekomst
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De leerlingenbundels doen dienst als . Zo kunnen de leerlingen zich de teksten 
eigen maken door er zaken in te omcirkelen, aan te duiden, te onderstrepen, te verbinden ...

De doelen zijn verwoord op kindniveau.  
Zo zijn de leerlingen zich meer  

bewust van hun leerproces
Pictogrammen ondersteunen  

de opdrachten

 

voor uw leerlingen

Per thema is er een leerlingenbundel die de leerinhouden van twee weken bevat, 
een spellingschrift en een onthoudboekje. Er is ook een pakket met boeken waar- 
rond gewerkt wordt in de thema’s. 
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Leerlingenbundels
• Tien per leerjaar
• Gevarieerd aanbod aan teksten
• 
• Ingevulde versie ook verkrijgbaar

Spellingschrift
• 
• Aanvullende spellingsoefeningen  

per thema
• Ideaal voor bv. contractwerk

Onthoudboekje
• Handig opzoekboekje
• Alle cursorische inhouden voor  

taalbeschouwing en spelling
• Strategieën

Boekenpakketten
• Pakket per leerjaar
• 
• Zowel voor tragere lezers als turbolezers
• Boost het niveau van begrijpend lezen!
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Handleiding
• Alles voor meer lescomfort!
• 

doelstellingen …
• 
• 

In de inleiding vind je:

• 
• hoe werken de leerlingen toe 

naar hun eindopdracht of eindervaring?
• hoe draagt het thema  

bij aan de persoonlijke groei van de leerlingen?
• overzicht van de taalitems  

die in het thema aan bod komen per categorie.
•  

• hoe 
integreer je het thema in andere lesdomeinen?

De handleiding bestaat uit 
en een visiebundel. Elke themabundel bevat een inleiding 

Je kunt rekenen op de gedrukte handleiding en het digitale pakket WAJO! Digi Pro. 
Zowel in de handleiding als online vind je in één oogopslag wat je zoekt.  

voor de leerkracht
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WAJO! Digi Pro
•  

•  
materialen in digitale vorm

•  
overzichten van de eindtermen en leerplandoelen, 

Plusmaterialen
• Aangepaste leesteksten 

•  
extra uitdaging of oefenkansen

• Leuk en leerrijk spelmateriaal

Evaluatiematerialen
•  

• Via allerlei tools 

• 
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Een overzicht van  
het nodige materiaal

Duur van  

 
het thema? Hoe pak je die het best aan? 

 
met genummerde verwijzingen  

naar het leerlingenmateriaal

Weergave van het 
leerlingenmateriaal

Titel van het thema

 
in week 1-2 of week 3 aan bod komen

Lesdoelen op  
leerkrachtenniveau

voor de leerkracht
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weergave van het leerlingenmateriaal met in de kantlijn 
. 

 
Je ziet onmiddellijk de rode draad van het thema,  

van de materialen en veel meer.

Duidelijke pictogrammen zorgen voor structuur,  

 
in het algemeen? Waar zijn de leerlingen al eerder  

met deze leerstof in aanraking gekomen 
en waar komen ze er later nog op terug?

samen met de leerlingen  
 
 

en leerstof
 

 
te observeren en  

breed te evalueren

 

binnen de klasgroep

hoe kunnen de leerlingen  
 

 
geïntegreerd worden? 
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Surf naar www.uitgeverijaverbode.be/wajodemopakket en vul het antwoordformulier in.
Doorblader er zeker ook de materialen van WAJO! en ontdek zo de vele mogelijkheden van de methode.

 

Een gratis testjaar of een WAJO!-demopakket?

Meer informatie? 

Neem dan contact op met je pedagogisch afgevaardigde: www.uitgeverijaverbode.be/contactpa.
Of maak meteen een afspraak via salesassistbov@uitgeverijaverbode.be.

Waarom WAJO!?
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