Taaltrapeze

Alles is te leren

De taal- en orthodidactische specialisten van de CED-Groep
ontwikkelden Taaltrapeze. Deze methode omvat mondelinge en
schriftelijke taalvaardigheden. Daarnaast besteedt u met
Taaltrapeze aandacht aan taalbeschouwing en werkt u aan
sociaal leren, authentiek leren en strategisch leren.

Over de CED-Groep
Fototaal

De CED-Groep draagt al veertig jaar bij aan de kwaliteit van onderwijs en
educatie. Vanuit de overtuiging dat ieder kind recht heeft op onderwijs dat bij

Fototaal is een geïntegreerde methode voor taalonderwijs in

hem of haar past, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Onze

het zml. De leetijdsadequate methode bestaat uit vier delen

medewerkers adviseren professionals in onderwijs. Samen met onze klanten,

voor het so. Het materiaal sluit aan op de leerlijnen Taal en

van vve t/m vo/bve, ontwikkelen we bovendien lesmethodes en -programma’s.

Communicatie. Fototaal biedt een groepsaanpak, met differen-

Leerlijnen voor het (v)so

tiatie op taalniveau. U zet het programma efficiënt in door middel van de didactische aanwijzingen voor instructie en

De CED-Groep ontwikkelde in samenwerking met het onderwijs-

Meer informatie?

verwerking.
•

veld leerlijnen voor alle clusterscholen. Ook u kunt aan de slag

maken voor een oriënterend gesprek? Neem contact op via

gaan met leerlijnen. Dan werkt u planmatig aan de kwaliteit van
het onderwijs en dús aan resultaat.

Wilt u meer weten over de onderwerpen uit deze folder of een afspraak

Taakspel

sbo@cedgroep.nl of bel 010 407 15 99.
•

Wilt u ons relatiemagazine, KlasseApart, ontvangen? Mail dan naar
klasseapart@cedgroep.nl.

Plancius-programma

Taakspel is een spel voor leerlingen dat zij tijdens de lessen

•

Via www.cedgroep.nl kunt u zich opgeven voor onze digitale nieuwsbrief.

spelen. Door Taakspel neemt taakgericht gedrag toe, regel-

•

Het cursusboek kunt u aanvragen via cursusbureau@cedgroep.nl.

overtredend gedrag af en wordt het gezelliger in de klas. Na
Het Plancius-programma biedt onder andere leerlijnen voor

het succes van Taakspel in het basisonderwijs en voortgezet

leerlingen met een laag IQ (tot 35). Sommige leerlingen hebben

onderwijs, ontwikkelden wij ook Taakspel voor het speciaal

daarnaast ook een complexe handicap of psychiatrische

(basis)onderwijs.

stoornis. Vanwege hun verstandelijke beperking hebben zij een
zorgvuldig afgestemd onderwijsaanbod nodig. De activiteiten van
het Plancius-programma leveren verrassende resultaten op.

Uitgave
STIP
STIP is een methode voor sociale competentie voor zml-leer-

Tara

lingen van vier tot twintig jaar. De complete methode bestaat
uit acht delen voor het so, vier delen voor het vso en een

Op de Tara-website zien leerlingen fotoverhalen rond alledaagse

situatieboek. Met de lessen van STIP werken de leerlingen aan

situaties (bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan). De foto’s

de leerlijn Sociale competentie. De leerling leert goed voor

worden ondersteund met tekst en geluid en er zijn opdrachten

zichzelf en anderen te zorgen en leert omgaan met een taak.

bij ontwikkeld. Het materiaal sluit aan bij de kerndoelen rond
wonen, werken en vrije tijd voor het zml-onderwijs.
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Als je extra je best moet doen,
verdien je ook extra veel aandacht
Leerkrachten, ib’ers en directieleden in het speciaal (basis)
onderwijs zetten zich iedere dag met hart en ziel in voor kinderen
met een beperking. Of het nu een kind is met leerproblemen,
gedragsmoeilijkheden of een lichamelijke handicap, ieder kind
verdient mensen om zich heen die hem helpen zijn talenten te
ontplooien. Juist kinderen die extra hun best moeten doen,
verdienen het allerbeste onderwijs. Maar wie denkt er met de
scholen mee?
De CED-Groep heeft jarenlange expertise opgebouwd in het
speciaal (basis)onderwijs. Veel samenwerkingsverbanden,
directies, leerkrachten en ib’ers werken met ons samen aan
doelgerichte verbeteringen. U kent ons van innovatieve
producten, zoals STIP, Taaltrapeze en Fototaal. Daarnaast
optimaliseren veel speciale (basis)scholen hun onderwijs aan de
hand van leerlijnen. Die zijn ontwikkeld door specialisten van de
CED-Groep.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Passend onderwijs en zorg

Een bestuurder heeft andere wensen dan een leerkracht in de klas.

Leerlingzorg is van oudsher een onderwerp waarin de CED-Groep is

Geen situatie is gelijk, daarom verschilt onze aanpak per klant. Waar

gespecialiseerd. Zo is de CED-Groep medeontwikkelaar van de

u vanuit mag gaan, is dat alle CED’ers doelgericht en planmatig met u

1-zorgroute, adviseren wij een groot aantal schoolbesturen en scholen

samenwerken. Veel klanten waarderen onze betrokken en professio-

over hun zorgstructuur en verzorgen wij cursussen voor ib’ers. Met de

nele houding. Herkent u een van deze situaties?

komst van passend onderwijs staan scholen, schoolbesturen, REC’s en

•

U wilt doelgericht de leeropbrengsten op uw school verhogen

samenwerkingsverbanden voor een grote uitdaging. Zij moeten allen

•

U wilt werken aan uw differentiatiecapaciteit

samenwerken om passend onderwijs in hun regio te realiseren. De

•

U wilt een team dat samenwerkt richting passend onderwijs

CED-Groep gaat samen met hen de uitdaging aan om op regio-, school-

•

U wilt dat alle leerkrachten beter leren omgaan met gedrags-

en leerlingniveau passend onderwijs inhoudelijk vorm te geven. In de

problemen in de klas

optiek van de CED-Groep is een maatwerkaanpak per leerling niet de

In deze gevallen kunt u aanspraak maken op een CED-adviseur. Want

oplossing. Het aanbieden van zorgvuldig samengestelde arrangementen

als een schoolteam doelgericht en goed samenwerkt, merkt u dat aan

wel, ofwel werken volgens het Onderwijscontinuüm CED-Groep®.

de resultaten van de leerlingen.

www.cedgroep.nl/onderwijscontinuum.

Verbeteren van leeropbrengsten

Eeuw van de leerkracht

De overheid vraagt om het verhogen van leerprestaties op speciale

Het is de eeuw van de leerkracht en dat betekent investeren in leer-

(basis)scholen, met name op het gebied van basisvaardigheden. Om

krachtcompetenties. CED’ers adviseren en begeleiden onder meer op

een leerling naar beste kunnen te laten presteren, moeten leer-

klassenmanagement, differentiatiecapaciteit, omgaan met gedrags-

krachten goed toegerust zijn. CED-medewerkers adviseren, scholen,

problemen en insteken op onderwijsbehoeften van leerlingen. Wij

coachen en reflecteren met leerkrachten, zodat zij hun leerlingen het

werken altijd op maat, want geen situatie is hetzelfde. Daarnaast

best mogelijke onderwijs kunnen geven. Wilt u op uw school aan de

ondersteunt de CED-Groep de professionele ontwikkeling van leer-

slag om het reken- en leesonderwijs te verbeteren? Laat u dan

krachten en ib’ers in iedere fase van hun carrière. Zodat zij ook blijven

begeleiden door een CED-adviseur. Daarnaast kun u vaststellen of uw

groeien. U vindt onze cursussen en trainingen op

beleid effectief is, door middel van evaluatieonderzoek.

www.cedgroep.nl/cursussen.

Gedragsproblemen

Onze opdrachtgevers

Leerlingen met een autisme spectrum stoornis, aandachtstekort- en

Schoolbesturen, scholen, REC’s, ministeries en gemeenten en WSNS-

gedragsstoornissen: wie in het speciaal (basis)onderwijs werkt, krijgt

samenwerkingsverbanden zijn onze opdrachtgevers. Ook het bedrijfs-

er steeds vaker mee te maken. In de praktijk is het lastig om in uw

leven vindt steeds vaker de weg naar de CED-Groep als leverancier van

onderwijs tegemoet te komen aan de behoeften van deze leerlingen.

educatieve materialen. Een aantal van onze samenwerkingspartners:

Daarom ontwikkelde de CED-Groep de Wijzer Onderwijs-serie. De

SLO (leerlijnen), Freudenthal Instituut (project Speciaal Rekenen),

publicaties die onder deze titel verschijnen, geven u praktische aan-

CPS (Lisbo) en de KPC-groep (1-zorgroute).

Producten en innovaties
De CED-Groep beschikt over een afdeling waar spraakmakende

wijzingen en tips, zodat u kunt inspelen op de kwaliteiten en behoeften

producten en onderwijsinhouden voor het speciaal (basis)onderwijs

van deze leerlingen. Zo profiteren zij beter van het onderwijs en voelt

worden ontwikkeld. Altijd samen mét het onderwijsveld, de waarborg

u zich competenter in het lesgeven aan deze leerlingen. Om de

voor praktisch toepasbare innovaties. In deze folder vindt u een greep

publicaties van Wijzer Onderwijs goed te implementeren op uw school,

uit onze ontwikkelde producten.

verzorgen wij ook cursussen en begeleiding op maat.

