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Hieronder vindt u een leidraad bij het invoeren van iPockets en Our Discovery Island. Het traject gaat 

uit van een gelijktijdige invoering van beide methoden wanneer er in de onderbouw nog niet eerder 

Engelse les gegeven is. 

 

Invoertraject iPockets (vvto) 

Wanneer voor het eerst met Engels (iPockets) wordt gestart in de onderbouw, dan kunt u dit traject 

volgen voor optimaal resultaat aan het eind van groep 4. 

 

1e jaar, 1e helft van het schooljaar: 

Groep 1 t/m 4 → Alle kleuters beginnen met Monkey: eerste kennismaking met de Engelse taal 

 

1e jaar, 2e helft van het schooljaar: 

Groep 1 en 2 → de kleuters gaan verder met Monkey 

Groep 3 en 4 → deze leerlingen gaan verder met Tiger 

 

2e jaar (hele schooljaar etc): 

Iedereen doet wat past bij de eigen groep, dus: 

Groep 1 en 2 → Monkey 

Groep 3 → Tiger 

Groep 4 → Giraf 

 

Invoertraject Our Discovery Island (vvto) 

Wanneer iPockets en Our Discovery Island (ODI) op hetzelfde moment worden ingevoerd, dan krijgen 

de leerlingen in groep 5 voor het eerst Engelse les. Ze kunnen dan met level 1 van ODI beginnen.  

De leerlingen die op dat moment in groep 1 zitten, zullen vier jaar later vier jaar Engels in de 

onderbouw hebben gehad met iPockets. Deze leerlingen beginnen in groep 5 dan met level 2. U kunt 

in onderstaand schema per jaar dat de methode is ingevoerd zien welke groep welk level moet 

gebruiken voor voldoende uitdaging en een optimaal resultaat. 

 

1e jaar Engels*: 

Groep 5 -> level 1 

Groep 6 -> level 1 

Groep 7 -> level 2 

Groep 8 -> level 3 

 

2e jaar Engels*: 

Groep 5 -> level 1 

Groep 6 -> level 2 

Groep 7 -> level 2 

Groep 8 -> level 3 

 

 



3e jaar Engels*: 

Groep 5 -> level 2 

Groep 6 -> level 2 

Groep 7 -> level 3 

Groep 8 -> level 3 

 

4e jaar Engels*: 

Groep 5 -> level 2 

Groep 6 -> level 3 

Groep 7 -> level 3 

Groep 8 -> level 4 

 

5e jaar Engels*: 

Groep 5 -> level 2 

Groep 6 -> level 3 

Groep 7 -> level 4 

Groep 8 -> level 5 

 

Het level waarmee geëindigd wordt in groep 8 bepaalt het niveau op het vervolgonderwijs. 

Indien level 5 is afgerond in groep 8 -> kunnen uw leerlingen naar tweetalig onderwijs. 

Indien level 4 is afgerond in groep 8 -> kunnen uw leerlingen naar versterkt taalonderwijs. 

Indien level 3 is afgerond in groep 8 -> kunnen uw leerlingen naar regulier voortgezet 

onderwijs. 
 

*= aantal jaren dat de methode op school is ingevoerd. 


