
Lesmethode Engels voor groep 5-8

Uitstroomniveau: vo - A2(+)

Methodepresentatie – We komen graag vrijblijvend bij u op school langs om te laten zien hoe Our 
Discovery Island 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.   

Introductiepakket – Dit pakket bevat leerling- en docentenmateriaal. U kunt dit net zo lang 
behouden als nodig is, zodat u de tijd hebt het materiaal met uw collega’s te bespreken. U hoeft het 
introductiepakket niet terug te sturen.

Proeflespakket – Hebt u het introductiepakket bekeken en spreekt de methode u aan? Laat het ons 
weten. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om het uitproberen van de lessen te bespreken.

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 vierstappen-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
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+31 646 84 6616

elt.service@pearson.com 
www.pearsonelt.nl

Brochure_Our_Discovery_Island.indd   4-1 29-08-16   10:36



Wegwijzer Our Discovery Island
Engels in groep 1-4

Engels in groep 5-8

Engels in groep 7-8

Leesboekjes alle groepen

Communicatie
Leerlingen spreken 
snel Engels door 

de communicatieve 
benadering. 

Grammatica
De grammatica 
wordt op een 

simpele en 
visuele manier 
gepresenteerd.

Diff erentiatie
Kan ingezet worden in 
combinatiegroepen.

21e-eeuwse 
vaardigheden

Aandacht 
voor digitale 

vaardigheden, 
creativiteit en 
samenwerken.

Docentenmateriaal
Onmiddellijk bruikbare 

lesplannen en 
digiboard software met 
aanvullend materiaal, 

zoals video’s, 
spellen en activiteiten. 

Groepen
Vijf  niveaus 

beschikbaar voor 
groep 5 tot en 
met 8. Keuze 
instapniveau 

in overleg met 
consultant. 

Thema’s
Levendige en 
inspirerende 

onderwerpen gericht 
op jonge kinderen en 

vakoverstijgende lessen 
(CLIL) over natuur, 

wetenschap, wiskunde, 
cultuur en kunst.
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Bijzonderheden van Our Discovery 
Island:
Online Island. Het online spel is een belangrijk onderdeel van de 
methode. Elk niveau heeft z’n eigen Online Island. De leerlingen doen 
hier taalspelletjes, lossen mysteries op en voeren ‘chat’-dialogen met 
de personages van het boek. Een interactieve omgeving die leerlingen 
stimuleert in hun taalontwikkeling.

Over cultuur in het Engels praten? Our Discovery Island bevat 
vakoverstijgende lessen (CLIL). CLIL–didactiek integreert taal, cultuur en 
kennis van de echte wereld. Dit helpt kinderen hun taalvaardigheden en 
algemene kennis te verbeteren. Het heeft ook een enorm motiverend 
aspect. Kinderen leren de taal zonder erbij stil te staan en leerlingen die 
minder goed in het leren van de taal zijn kunnen laten zien dat ze goed in 
andere vakken zijn.

Digibord software (Active Teach) bevat de digitale versie van het 
leerlingboek en werkboek. Het audio- en videomateriaal van de methode, 
extra oefenactiviteiten en spelletjes zijn in de software geïntegreerd. Active 
Teach biedt mogelijkheden voor interactie tussen leerling, docent en 
materiaal.

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

www.pearsonelt.nl elt.service@pearson.com

Ook van Pearson:

Methodologie
Met Our Discovery Island leren kinderen in groep 5 tot 8 

spelenderwijs Engels met boeiende boeken, een avontuurlijk online 
spel, liedjes en puzzels. De lessen zijn daardoor afwisselend en 

motiverend voor alle leerlingen. Ze leren niet alleen Engels, maar 
ontwikkelen ook cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden.

PPP-methode
Duidelijke structuur 

van lessen 
opgebouwd rond 
het principe van 

Presentatie, Praktijk 
en Productie.
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Weetje: 
Kinderen die een 

vreemde taal leren, zijn 
op latere leeftijd beter in 

multitasking.

Online Spel
Leerlingen leren 

onbewust Engels door 
de speelse benadering.
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