
Lesmethode Engels voor groep 1- 4

Doorlopende leerlijn met Big English 
en Our Discovery Island

Methodepresentatie – We komen graag vrijblijvend bij u op school langs om te laten zien hoe iPockets 
kan worden ingezet. Bovendien kunnen we een overzicht geven van al onze methoden voor het 
basisonderwijs, zodat u de beste keuze voor uw school kunt maken.    

Proefl espakket – U kunt voor twee maanden iPockets met uw leerlingen uitproberen. U krijgt dan 
tijdelijk toegang tot het hele systeem. 

Training – We vinden het belangrijk dat u goed kunt werken met onze methoden. Daarom bieden we 
leerkrachten die onze methode gaan gebruiken en daar behoefte aan hebben een gratis training aan.

Persoonlijke 
en professionele 
benadering

 Wij kunnen u helpen met de beoordeling en 
invoering van onze methoden. Lees hier over 

onze driestappen-ondersteuning.

Vivianne Poldervaart 
Drenthe, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, 
Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland
vivianne.poldervaart@pearson.com
+31 646 11 2545

Dafne van Leeuwen
Flevoland, Friesland, Groningen, 
Noord-Holland, Utrecht
dafne.van.leeuwen@pearson.com
+31 646 84 6616

elt.service@pearson.com 
www.pearsonelt.nl
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Wegwijzer iPockets Engels in groep 5-8

Engels in groep 5-8

Engels in groep 7-8

Leesboekjes alle groepen

Monkey, Tiger en 
Giraff e

De grappige 
handpoppen 

brengen de les tot 
leven en zetten zelfs 
de meest verlegen 
kinderen aan tot 

spontane reacties.
Docentenmateriaal

Onmiddellijk 
bruikbare 

lesplannen zijn ook 
in een papieren 

versie beschikbaar.

Groepen
Niveau 1 in groep 
1 en 2, niveau 2 in 
groep 3 en niveau 

3 in groep 4.

Gebruik
Helemaal digitaal 

en interactief  
met veel audio en 

video.
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Bijzonderheden van iPockets:
Meer over natuurlijke taalverwerving. iPockets begint met luisteren, 
begrijpen en spreken. Pas halverwege groep 4 komen daar ook lezen en 
schrijven bij. Uw leerlingen leren aan de hand van leuke en praktische 
opdrachten de Engelse taal en ontwikkelen daarbij natuurlijk ook andere 
vaardigheden, zoals werken met de computer.

Doorlopende leerlijn Engels. In combinatie met onze 
bovenbouwmethoden Our Discovery Island en Big English vormt iPockets 
een geheel doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs. 
Het eindniveau is met de doorlopende leerlijn van Pearson hoger dan 
bij elke andere uitgeverij, en biedt een goede basis voor een eventuele 
doorstroming naar tweetalig voortgezet onderwijs.

Rijk aan materiaal. Binnen iPockets zijn de volgende materialen beschikbaar: 
fi lms, liedjes, chants, praatplaten, prentenboeken, kleurplaten, fl ashcards, 
gevarieerde activiteiten en toetsen.

Pearson-lesmethoden: 
eff ectief Engels leren
Een goede methode gaat verder dan grammatica en woordenschat 
aanleren. Met Pearson leren uw leerlingen samenwerken, kritisch 
nadenken over maatschappelijke ontwikkelingen en oefenen ze 
praktische vaardigheden in het Engels. Wij besteden aandacht aan 
situaties uit het dagelijks leven waar uw leerlingen mee te maken 
hebben. Zo leren ze functioneel taalgebruik, dat past in een context. 
Net als in het echte leven.

Kernpunten van de Pearson-methoden:
Jarenlange ervaring – Topauteurs - Wereldwijd gebruikt - 
Communicatieve benadering - CLIL (vakoverstijgende thema’s) - 
21e-eeuwse vaardigheden - Doeltaal-voertaal – TPR

elt.service@pearson.com

Ook van Pearson:

Methodologie
Een speelse manier om jonge kinderen Engels te leren in groep 
1 tot 4 wordt gecombineerd met een doordachte methodiek, 
voorafgegaan door gedegen research. iPockets is een fl exibele 

methode die eenvoudig inzetbaar is. Zowel de leerkrachten als de 
kinderen vinden het leuk om mee te werken.

Onderzoek
iPockets is 

gebaseerd op 
de natuurlijke 

taalverwerving.
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Weetje: 
Een vreemde taal 

leren op jonge leeftijd 
stimuleert ook de 

ontwikkeling van de 
moedertaal.

Communicatie
Leerlingen spreken 
snel Engels door 

de communicatieve 
benadering.
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Thema’s
Gevarieerde en 

vergelijkbare 
thema’s in het 

schoolprogramma.
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Motiverend
Opdrachten zijn leuk, 

haalbaar en ontworpen 
voor kinderen die op 

verschillende manieren 
leren.
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Flexibel
Geschikt voor 

verschillende niveaus, 
onderwijsprogramma’s 

en werkvormen.
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