
Beste directie

In 2013 paste het GO! het leerplan Nederlands aan. Doelstelling: taalonderwijs interactiever maken. Met de 

taalvaardigheidsmethode TotemTaal behaalt u meteen álle leerplandoelstellingen. En ‘vertaalt’ u het leerplan volledig 

naar de dagelijkse klasrealiteit. Laat uw leerkrachten TotemTaal een volledig schooljaar gratis testen.

Uw leerkrachten volgen het leerproces en de taalvaardigheid van hun leerlingen permanent op door een brede evaluatie: 

observatie, toetsen en analyse van taken. Alle domeinen en vaardigheden komen geïntegreerd aan bod. 

Breed evalueren met handige instrumenten
Deze brede evaluatie van taalonderwijs is iets wat de overheid ook stimuleert. Vaak haalt het Departement Onderwijs 

de evaluatie-instrumenten van TotemTaal aan als voorbeeld. Via de handige Excel-overzichten in TotemTaal zet u dit 

belangrijke deel van uw taalbeleid helemaal op punt. Volledig op maat van uw eigen school. Daarnaast wil TotemTaal ook 

het comfort van uw leerkrachten verhogen. Daarom is er ook de lerarenkit. Met handleidingen, kopieerbladen, lesdoelen, 

toetsen en bordboeken.

Probeer TotemTaal één jaar gratis uit. Het kan! Bel of mail mij.
U wilt tijd? Dat kan. Dan testen uw leerkrachten TotemTaal één jaar gratis. Een nieuwe taalmethode kiezen is een 

belangrijke beslissing. Daarom bieden wij u deze mogelijkheid.

Willen u en uw leerkrachten meer informatie over TotemTaal? Bel of mail mij en ik breng een vrijblijvend bezoek aan uw 

school. Met in mijn boekentas een ontdekdoos. Met daarin een gratis handleiding, tekstboek en werkboek. 

Met vriendelijke groeten

Inge Dekeyser

Uw vertegenwoordiger

0497 50 02 20

inge.dekeyser@plantyn.com

PS TotemTaal een jaar gratis uitproberen, zonder aankoopverplichting? Vraag vóór 1 september het pakket aan.

Efficiënter lesgeven en minder administratie met Scoodle
Geeft uw leerkrachten méér tijd om zich op hun kerntaak te concentreren: lesgeven. Scoodle is een 

gratis onlineagenda voor pc, tablet en smartphone. We integreren hem voor u in Smartschool. Scoodle 

maakt elke lesvoorbereiding een stuk eenvoudiger. Uw leerkrachten verwerken sneller hun administratie 

én geven doelgerichter les. Ontdek er alles over op www.scoodle.be. Of bent u iOmniwize-gebruiker?  

Vanaf volgend schooljaar integreren we de intuïtieve Scoodle-agenda ook in iOmniwize.
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taalvaardigheidsmethode TotemTaal behaalt u meteen álle leerplandoelstellingen. En ‘vertaalt’ u het leerplan volledig 

naar de dagelijkse klasrealiteit. Laat uw leerkrachten TotemTaal een volledig schooljaar gratis testen.

Uw leerkrachten volgen het leerproces en de taalvaardigheid van hun leerlingen permanent op door een brede evaluatie: 

observatie, toetsen en analyse van taken. Alle domeinen en vaardigheden komen geïntegreerd aan bod. 

Breed evalueren met handige instrumenten
Deze brede evaluatie van taalonderwijs is iets wat de overheid ook stimuleert. Vaak haalt het Departement Onderwijs 

de evaluatie-instrumenten van TotemTaal aan als voorbeeld. Via de handige Excel-overzichten in TotemTaal zet u dit 

belangrijke deel van uw taalbeleid helemaal op punt. Volledig op maat van uw eigen school. Daarnaast wil TotemTaal ook 

het comfort van uw leerkrachten verhogen. Daarom is er ook de lerarenkit. Met handleidingen, kopieerbladen, lesdoelen, 

toetsen en bordboeken.

Probeer TotemTaal één jaar gratis uit. Het kan! Bel of mail mij.
U wilt tijd? Dat kan. Dan testen uw leerkrachten TotemTaal één jaar gratis. Een nieuwe taalmethode kiezen is een 

belangrijke beslissing. Daarom bieden wij u deze mogelijkheid.

Willen u en uw leerkrachten meer informatie over TotemTaal? Bel of mail mij en ik breng een vrijblijvend bezoek aan uw 

school. Met in mijn boekentas een ontdekdoos. Met daarin een gratis handleiding, tekstboek en werkboek. 

Met vriendelijke groeten

David Van Fraechem

Uw vertegenwoordiger

0473 99 54 05

david.vanfraechem@plantyn.com

PS TotemTaal een jaar gratis uitproberen, zonder aankoopverplichting? Vraag vóór 1 september het pakket aan.

Efficiënter lesgeven en minder administratie met Scoodle
Geeft uw leerkrachten méér tijd om zich op hun kerntaak te concentreren: lesgeven. Scoodle is een 

gratis onlineagenda voor pc, tablet en smartphone. We integreren hem voor u in Smartschool. Scoodle 

maakt elke lesvoorbereiding een stuk eenvoudiger. Uw leerkrachten verwerken sneller hun administratie 

én geven doelgerichter les. Ontdek er alles over op www.scoodle.be. Of bent u iOmniwize-gebruiker?  

Vanaf volgend schooljaar integreren we de intuïtieve Scoodle-agenda ook in iOmniwize.
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In 2013 paste het GO! het leerplan Nederlands aan. Doelstelling: taalonderwijs interactiever maken. Met de 

taalvaardigheidsmethode TotemTaal behaalt u meteen álle leerplandoelstellingen. En ‘vertaalt’ u het leerplan volledig 

naar de dagelijkse klasrealiteit. Laat uw leerkrachten TotemTaal een volledig schooljaar gratis testen.

Uw leerkrachten volgen het leerproces en de taalvaardigheid van hun leerlingen permanent op door een brede evaluatie: 

observatie, toetsen en analyse van taken. Alle domeinen en vaardigheden komen geïntegreerd aan bod. 

Breed evalueren met handige instrumenten
Deze brede evaluatie van taalonderwijs is iets wat de overheid ook stimuleert. Vaak haalt het Departement Onderwijs 

de evaluatie-instrumenten van TotemTaal aan als voorbeeld. Via de handige Excel-overzichten in TotemTaal zet u dit 

belangrijke deel van uw taalbeleid helemaal op punt. Volledig op maat van uw eigen school. Daarnaast wil TotemTaal ook 

het comfort van uw leerkrachten verhogen. Daarom is er ook de lerarenkit. Met handleidingen, kopieerbladen, lesdoelen, 

toetsen en bordboeken.

Probeer TotemTaal één jaar gratis uit. Het kan! Bel of mail mij.
U wilt tijd? Dat kan. Dan testen uw leerkrachten TotemTaal één jaar gratis. Een nieuwe taalmethode kiezen is een 

belangrijke beslissing. Daarom bieden wij u deze mogelijkheid.

Willen u en uw leerkrachten meer informatie over TotemTaal? Bel of mail mij en ik breng een vrijblijvend bezoek aan uw 

school. Met in mijn boekentas een ontdekdoos. Met daarin een gratis handleiding, tekstboek en werkboek. 

Met vriendelijke groeten

Luc Van Cauter

Uw vertegenwoordiger

0476 76 20 64

luc.vancauter@plantyn.com

PS TotemTaal een jaar gratis uitproberen, zonder aankoopverplichting? Vraag vóór 1 september het pakket aan.

Efficiënter lesgeven en minder administratie met Scoodle
Geeft uw leerkrachten méér tijd om zich op hun kerntaak te concentreren: lesgeven. Scoodle is een 

gratis onlineagenda voor pc, tablet en smartphone. We integreren hem voor u in Smartschool. Scoodle 

maakt elke lesvoorbereiding een stuk eenvoudiger. Uw leerkrachten verwerken sneller hun administratie 

én geven doelgerichter les. Ontdek er alles over op www.scoodle.be. Of bent u iOmniwize-gebruiker?  

Vanaf volgend schooljaar integreren we de intuïtieve Scoodle-agenda ook in iOmniwize.
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In 2013 paste het GO! het leerplan Nederlands aan. Doelstelling: taalonderwijs interactiever maken. Met de 

taalvaardigheidsmethode TotemTaal behaalt u meteen álle leerplandoelstellingen. En ‘vertaalt’ u het leerplan volledig 

naar de dagelijkse klasrealiteit. Laat uw leerkrachten TotemTaal een volledig schooljaar gratis testen.

Uw leerkrachten volgen het leerproces en de taalvaardigheid van hun leerlingen permanent op door een brede evaluatie: 

observatie, toetsen en analyse van taken. Alle domeinen en vaardigheden komen geïntegreerd aan bod. 

Breed evalueren met handige instrumenten
Deze brede evaluatie van taalonderwijs is iets wat de overheid ook stimuleert. Vaak haalt het Departement Onderwijs 

de evaluatie-instrumenten van TotemTaal aan als voorbeeld. Via de handige Excel-overzichten in TotemTaal zet u dit 

belangrijke deel van uw taalbeleid helemaal op punt. Volledig op maat van uw eigen school. Daarnaast wil TotemTaal ook 

het comfort van uw leerkrachten verhogen. Daarom is er ook de lerarenkit. Met handleidingen, kopieerbladen, lesdoelen, 

toetsen en bordboeken.

Probeer TotemTaal één jaar gratis uit. Het kan! Bel of mail mij.
U wilt tijd? Dat kan. Dan testen uw leerkrachten TotemTaal één jaar gratis. Een nieuwe taalmethode kiezen is een 

belangrijke beslissing. Daarom bieden wij u deze mogelijkheid.

Willen u en uw leerkrachten meer informatie over TotemTaal? Bel of mail mij en ik breng een vrijblijvend bezoek aan uw 

school. Met in mijn boekentas een ontdekdoos. Met daarin een gratis handleiding, tekstboek en werkboek. 

Met vriendelijke groeten

Stef Spruyt

Uw vertegenwoordiger

0498 20 87 87

stefan.spruyt@plantyn.com

PS TotemTaal een jaar gratis uitproberen, zonder aankoopverplichting? Vraag vóór 1 september het pakket aan.

Efficiënter lesgeven en minder administratie met Scoodle
Geeft uw leerkrachten méér tijd om zich op hun kerntaak te concentreren: lesgeven. Scoodle is een 

gratis onlineagenda voor pc, tablet en smartphone. We integreren hem voor u in Smartschool. Scoodle 

maakt elke lesvoorbereiding een stuk eenvoudiger. Uw leerkrachten verwerken sneller hun administratie 

én geven doelgerichter les. Ontdek er alles over op www.scoodle.be. Of bent u iOmniwize-gebruiker?  

Vanaf volgend schooljaar integreren we de intuïtieve Scoodle-agenda ook in iOmniwize.
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