
Lesmethode Engels voor groep 7-8

Uitstroomniveau: vo - A1

Methodepresentatie – We komen graag vrijblijvend bij u op school langs om te laten zien hoe Today! 
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.

Proefl espakket – 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.

elt.service@pearson.com 
www.pearsonelt.nl
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Wegwijzer Today!
Engels in groep 1-4

Engels in groep 5-8

Engels in groep 5-8

Leesboekjes alle groepen

Communicatie
Leerlingen spreken 
snel Engels door 

de communicatieve 
benadering.

Grammatica
De grammatica 
wordt op een 

simpele manier 
uitgelegd. 

21e-eeuwse 
vaardigheden

Veel aandacht aan 
digitale vaardigheden, 

creativiteit en 
samenwerken.

Diff erentiatie
Veel oefeningen op drie 

verschillende niveaus, zodat 
elke leerling op zijn niveau 
zijn doelen kan bereiken. 

Motiverend voor élke leerling!

Docentenmateriaal
Onmiddellijk 

bruikbare 
lesplannen, eText 
voor het digibord 
en dvd met fi lms 
en animaties die 

helpen bij de 
uitspraak en uitleg 

van de grammatica.

Toetsen
Vier versies 
beschikbaar, 

ook voor 
dyslectische 

en ambitieuze 
leerlingen.

Flexibel gebruik
Werk met: 

papieren boeken, 
mix van papier 
en digitaal or 

helemaal digitaal.

Thema’s
 Onderwerpen en 

vakoverstijgende lessen 
gericht op jonge tieners.
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Bijzonderheden van Today!:
Pick and Mix Magazine sectie in het leerlingboek met puzzels, grapjes en 
leuke weetjes, bedoeld voor leerlingen die weinig begeleiding nodig hebben. 
Handig voor u als u extra aandacht aan een aantal leerlingen wilt besteden 
terwijl de betere leerlingen zelfstandig aan dit onderdeel kunnen werken.

Today! ondersteunt leerlingen met dyslexie en ADD! Elk hoofdstuk van 
het leerlingboek bevat oefeningen die (visueel) geschikt zijn voor leerlingen 
met specifi eke leerproblemen, zoals dyslexie of  ADD. In de gele en blauwe 
kaders in de docentenhandleiding leest u hoe u deze kinderen het best kunt 
helpen. Er zijn ook speciale toetsen voor dyslectische kinderen.

Today! MyEnglishLab is een online huiswerkplatform (online werkboek) 
waarin u opdrachten van Today! per leerling of  per groep kunt klaarzetten. 
De gemaakte oefeningen worden dan automatisch gecorrigeerd door het 
systeem. Bovendien kunt u de voortgang van uw leerlingen volgen. Dankzij 
het ingebouwde leerlingvolgsysteem krijgt u inzicht in de prestaties en 
verbeterpunten, zodat u uw individuele aanpak gemakkelijk kunt aanpassen. 

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
Today! is een prettige methode om Engels mee te leren in groep 7 en 
8. Het lesmateriaal sluit aan bij de belevingswereld van jonge tieners. 

Ze leren omgaan met moderne media, en ontwikkelen kennis 
van de wereld. Today! houdt rekening met de niveauverschillen 

tussen leerlingen in een klas. In twee jaar tijd krijgen ze een goede 
voorbereiding op het Engels op de middelbare school.

Groepen
Today! Starter voor 
groep 7 en level 1 

voor groep 8.
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Weetje: 
Kinderen leren een 
vreemde taal sneller 

wanneer zij vanaf 
het begin in die taal 

communiceren.
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