Mama – papa – auto – CODE26
De allereerste woorden die een kind uitspreekt vinden hun oorsprong in de eigen leefwereld.
Taalontwikkeling is een natuurlijk proces en afhankelijk van waar je op planeet Aarde geboren wordt,
leer je de taal van jouw omgeving. Daar helpt geen juf of meester bij, dat gaat min of meer vanzelf.
CODE26 is een nieuwe aanpak van taal-, lees-, en
schrijfonderwijs die aansluit bij deze natuurlijke spraaktaalontwikkeling van kinderen. Kleuters die vanuit
zichzelf het lezen ontdekken, kunnen al starten met de
eerste games en leefwereldactiviteiten.
In elke groep vult de leerkracht een rijke leeromgeving,
geeft het kind de ruimte om de eigen nieuwsgierigheid
uit te leven met allerhande taalactiviteiten concreet en
digitaal, uitgaand van de eigen leefwereld en actualiteit.
Volgens de principes van de Alfabetcode leren de kinderen lezen, schrijven, spellen en begrijpend
lezen in een geïntegreerd aanbod: wat je kunt schrijven, kun je ook lezen en dat schrijf je ook meteen
goed en je snapt wat je leest, resp. schrijft. (Lees meer hierover in EXIT Dyslexie van Erik Moonen)
Vanaf het begin vertellen kinderen hun eigen verhalen, in de kring, op papier en digitaal. Zo worden
stellen en begrijpend lezen een logisch onderdeel van het dagelijkse taalwerk. Hetzelfde geldt voor
grammatica.
Kinderen starten in de Bieb, leren schrijven in de Trein en gaan verder met spelling en grammatica in
het Klankfestival en de School. Toepassen van alles wat je leert doen kinderen in het Schrijfpaleis
(Stellen) en in het Restaurant (mondelinge taal). Vanuit leefwereld de taal leren en meteen weer
toepassen wat je hebt geleerd in je eigen leven van alledag. Dat is waar CODE26 voor staat.
De koppeling met Expeditie Wereld is te maken, zodat de taalactiviteiten aan kunnen sluiten op de
thema’s en de actualiteit. Kinderen passen wat ze geleerd hebben meteen toe in hun eigen
onderzoekspraktijk.
Alle vorderingen zijn in CODE26 te volgen in een
helder overzicht van leerlijnen en doelen,
afgestemd op de taalkerndoelen van de SLO en
TULE.
Met CODE26 zet je de leerling centraal en bied je
een passend, persoonlijk leerstofaanbod, met
aandacht voor ontdekkend en onderzoekend
leren, future skills en vooral heel veel taalplezier.

Wil je meer weten over CODE26? Stuur een
mail naar info@exova.nl en we maken een
afspraak om je deze vernieuwende
methodiek te laten zien.
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