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Motiverend voor iedereen

Rise and Shine leert leerlingen op een gestructureerde 

manier Engels. In elk niveau spelen een aantal personages 

de hoofdrol, die passen bij hun leeftijd.  Door alle filmpjes, 

verhalen, liedjes en projecten die met hun eigen leven te 

maken hebben, blijven ze gemotiveerd. Leerlingen worden 

voortdurend aangemoedigd om Engels te spreken. 

Wereldburgerschap en 21e-eeuwse 
vaardigheden

Leerlingen werken in elk hoofdstuk aan 

wereldburgerschapsthema’s die een directe relatie hebben 

met de zogenaamde Werelddoelen van de Verenigde 

Naties, zoals beschermen van bossen en verminderen 

van ongelijkheid tussen landen, Ze leren hoe ze informatie 

op kunnen zoeken en leren kritisch na te denken over de 

wereld om hen heen.

Classroom language

In de Nederlandse handleiding vindt u veel handige 

zinnetjes die u tijdens de lessen kunt gebruiken, zoals 

het begroeten van de klas, de les beginnen, instructies 

geven en de les beëindigen. Daarnaast vindt u een 

uitgebreide lijst met flashcard-spelletjes, Total Physical 

Response-spelletjes (TPR) en spelletjes om de spelling 

te oefenen. 

Differentiatie

Leerlingen werken aan dezelfde stof, terwijl de oefeningen 

op drie verschillende niveaus gemaakt kunnen worden. In 

het Busy Book kunnen ze extra opdrachten doen: thuis of in 

de klas. Aan het einde van elk hoofdstuk kunnen ze laten zien 

wat ze op hun eigen niveau kunnen. Iedereen doet mee en 

iedereen kan shinen!

Stap-voor-stap leren 

Elk hoofdstuk heeft een duidelijke 

structuur: met behulp van de stapstenen 

Wonder- Imagine – Build - Grow en Shine 

zien leerlingen waar ze zijn zijn in hun 

leerproces. De oefeningen lopen op in 

moeilijkheidsgraad. 

Wereldburgerschap en 21e-eeuwse vaardigheden

Leerlingen werken in elk hoofdstuk aan wereldburgerschapsthema’s die een directe relatie hebben met de zogenaamde 

Werelddoelen van de Verenigde Naties, zoals beschermen van bossen en verminderen van ongelijkheid tussen landen,  

Ze leren hoe ze informatie op kunnen zoeken en leren kritisch na te denken over de wereld om hen heen.



Toetsen

Met de toets English Benchmark Young Learners kunt op een eenvoudige manier 

alle vaardigheden van uw leerlingen toetsen. De leerlingen maken deze toets op een 

tablet (kunt u ook van ons lenen). De toets wordt automatisch nagekeken en binnen 

een uur heeft u de resultaten. 

Omdat English Benchmark Young Learners en Rise and Shine aan elkaar gekoppeld 

zijn, ziet u bij de resultaten aan welke onderdelen uit de methode u meer aandacht 

kunt schenken.  Rise and Shine bevat zelf ook een uitgebreid toetsenpakket: 

diagnostische toetsen, hoofdstuktoetsen, voortgangstoetsen en een eindtoets. 

De Global Scale of English (GSE) 

Voor alle vaardigheden zijn leerdoelen beschreven, die 

verbonden zijn aan de Global Scale of English learning 

objectives for young learners, de GSE. Dit is een schaal 

die Pearson heeft ontwikkeld, vergelijkbaar met het 

Europees Referentiekader (ERK). Met deze schaal weet 

u precies wat uw leerlingen kunnen.

Digitale leermiddelen online op één plek

In de Pearson English Portal vinden u en uw leerlingen alle materialen online op één plek: lesmateriaal van het 

leerlingen- en werkboek, antwoorden, audio, filmpjes, alle hulpmiddelen, flashcards enz. U kunt hier de lessen 

voorbereiden, huiswerk opgeven en hun voortgang bijhouden. Een super handig, interactief hulpmiddel bij het 

lesgeven!

R&S             ERK              GSE                 BENCHMARK          GROEPEN

Niveau 1       <A1/A1          10-22                            /                             Groep 4

Niveau 2       <A1/A1          15-26                         Level 1                     Groep 5

Niveau 3           A1              22-30                         Level 2                     Groep 6

Niveau 4        A1/A2           26-35                         Level 3                     Groep 7

Niveau 5           A2              31-39                         Level 3/4                  Groep 8



Over Pearson
Als uitgever ondersteunen en begeleiden we al jaren leerkrachten in het basisonderwijs bij het lesgeven in 

Engels. We geven interactieve methoden uit, waarbij leerlingen niet alleen hun vaardigheden in het Engels 

oefenen, maar waarbij ook aandacht is voor wereldburgerschap en 21e-eeuwse vaardigheden. Daarnaast 

hebben we digitale toetsen (die automatisch nagekeken worden!) waarbij u de voortgang van leerlingen op 

een makkelijke manier kunt bijhouden. 

Ontmoet ons

Scan de QR-code en ontmoet de 
consultant voor uw regio. 

Mail ons
elt.service@pearson.com

Meer over Rise and Shine
go.pearson.com/riseandshine

Zelf zien?

       Bent u benieuwd hoe de materialen eruitzien?      

 Bestel dan een gratis proefexemplaar door een mail te sturen naar elt.service@pearson.com of via 

onze site: go.pearson.com/riseandshine

U vindt daar meer informatie over de methode.

Wanneer u onze methode gaat gebruiken, laten we u zien hoe u met onze materialen het beste 

communicatief kunt lesgeven. En hoe u de digitale leermiddelen kunt gebruiken. Bel, mail of app hiervoor 

de consultant uit uw regio.  


