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STAAL
Maakt kinderen sterk in spelling

NU OOK
SPELLING 
VOOR 

GROEP 3!



De unieke, preventieve spellingmethodiek 
Zo leer je kinderen lezen en spellen van 
José Schraven heeft zich in de praktijk 
ruimschoots bewezen. Daarom gebruikt 
de methode Staal in groep 4 t/m 8 deze 
spellingsmethodiek. Op verzoek van scholen 
heeft Malmberg deze spellinglijn van Staal 
uitgebreid met een voorloper voor de tweede 
helft van het schooljaar van groep 3. 

PERFECTE VOORBEREIDING OP STAAL 
SPELLING GROEP 4 T/M 8
Staal spelling voor groep 3 is dé spellingmethode 

voor scholen die al werken met Staal en die 

in groep 3 voor 100% willen aansluiten op de 

spellinglijn van Staal in groep 4 en verder. Maar ook 

scholen die niet met Staal werken en die toch aan 

willen sluiten bij de didactiek van José Schraven, zijn 

gebaat bij Staal spelling voor groep 3.

RUST EN HOUVAST
De spellinglijn voor groep 3 is op dezelfde manier 

opgebouwd als in groep 4 t/m 8. Dat wil zeggen: 

een vast ritme, goed voordoen, elke les herhalen en 

elke dag een kort dictee. Dit geeft rust, houvast en 

structuur.

NA DE KLANKZUIVERE PERIODE
Staal spelling in groep 3 begint na de klankzuivere 

periode, dus ongeveer in januari. De kinderen 

kennen dan alle letters. Vanaf dat moment kan de 

spelling uit de aanvankelijk leesmethode worden 

vervangen door die van Staal. 

OPBOUW
Het programma is overzichtelijk en compact. Er zijn 

6 blokken van 3 weken. Per week zijn er 4 lessen en 

een extra herhalingsles van 30 minuten. Iedere les 

heeft dezelfde duidelijke opbouw: 

• opfrissen

• instructie

• schrijven

• oefendictee

• nabespreking

• zelfstandig werken

week 1 week 2 week 3

maandag
instructieles: 
intro nieuwe 

categorie 

instructieles: 
intro nieuwe 

categorie 

herhaling
categorie  
week 1

dinsdag instructieles instructieles
herhaling
categorie 
week 2

woensdag instructieles instructieles herhaling

donderdag instructieles toets herhaling

vrijdag
herhaling 
optineel

herhaling 
optineel

herhaling 
optineel
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SCHRIJVEN
In iedere spellingles van 30 minuten is er 5 

minuten ingeruimd voor het leren schrijven van de 

nieuwe woordcategorie. Dit is geen vervanging van 

de schrijfmethode die u in groep 3 gebruikt, het 

schrijven is ter ondersteuning van het leren spellen. 

Dit helpt enorm bij het aanleren van de categorie en 

het geeft de kinderen zelfvertrouwen: ze leren deze 

nieuwe woordcategorie netjes schrijven, zodat ze het 

later in het dictee ook kunnen. 

MATERIALEN
Staal spelling voor groep 3 heeft de volgende 

materialen:

•  1 werkboek spelling en schrijven 

•  1 handleiding met daarin: 

 • 6 blokkaternen

 • algemene informatie

 • een overzicht van de leerlijn

 • toetsen

 • registratiebladen

 • woordenlijst

• 3 posters:

 • categorieplaat

 • ei-plaat

 • au-plaat

• 1 Staalboek met daarin:

 • hakkaarten

 • categoriekaart

 • ei-plaat

 • au-plaat

• letterkaarten

• digibordsoftware
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CATEGORIEKAART   
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STAAL SPELLING GROEP 3
•  100% aansluiting op de unieke, preventieve spellingaanpak 

van José Schraven. 

•  Perfect als voorloper op Staal spelling in groep 4 en verder.

•  Beschikbaar vanaf januari 2017


