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Taal in Blokjes koffer

Prijs:  € 25,00
Inhoud: 
– 70 klankblokken
– 5 Markers
– TiB basiskaart 6 (met uitleg achterop), dit is 

de basiskaart blokken met alle klanken
– blokwoordenboek
– Spiekpen

Taal in Blokjes bordspellen

Prijs:   € 22,00   
Spelend leren met de Bordspellen van Taal in 
Blokjes

Met de 6 bordspellen van Taal in Blokjes gaan 
de spelers actief en creatief aan de slag met 
taal volgens de systematiek van Taal in Blokjes. 
De bordspellen kunnen worden gebruikt bij de 
werkboeken 1 t/m 8 en hoger.

Elk bordspel is onderverdeeld in twee niveaus 
met variaties. Vaardigheden die aan bod komen 
zijn: klank-teken koppeling, klankgroepen, spel-
ling en lezen. Bij een deel van de spellen heeft 
u de klankblokken nodig (niet inbegrepen).
De bordspellen sluiten aan bij het concept van 
Gamification.

Taal in Blokjes dobbelspel

Prijs:   € 20,00

Het dobbelspel is een leuke oefening waarmee 
de spelers op een speelse manier woorden 
bouwen en opschrijven. Dit is ook erg leuk in 
groepjes! 

Inhoud: uitleg dobbelspel, blokwoordenboek, 
2 gekleurde dobbelstenen met geel en 2 met 
zilver, 4 cijferdobbelstenen, 2 zandlopers, 2 
scoreblokken en de TiB basis  kaarten 1+2, 3+4, 
5 en 6.

Art. nr: 124070

Art. nr: 124085

Art. nr: 1240120
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Woordbouwkaartjes Woordstructuren: 
Jubileumuitgave 25 jaar

Prijs:   € 29,50    (magnetisch + doosje)
Prijs:   € 14,50    (zelfknipset papier)

Een set met 180 vierkante woordbouwkaartjes. 
De kaartjes zijn magnetisch maar kunnen ook 
prima op tafel of op een letterstandaard wor-
den gebruikt.

– 3 kaartjes voor elke klank (zie basiskaart 
blokken)

– 3 kaartjes voor elke lange klank met regel
– 6 stomme klinker e
– 3 stomme klinker i (in het stukje ig)
– 3 stomme klinker ij (in het stukje -lijk)
– 3 kaartjes voor het stukje ge-, 3 voor be-, 3 

voor ver-
– 15 lettergreepstreepjes (voor het schrijven 

van meerlettergrepige woorden)

Prijs:   € 33,50     (magnetisch + doosje)
Prijs:   € 16,50     (zelfknipset)

De jubileumuitgave ‘Woordstructuren’ bestaat 
uit 6 werkvormen met klankstructuren, woor-
denlijsten en dictees. De niveaus corresponde-
ren met de Taal in Blokjes werkboeken.

Art. nr: 1240103 (magnetisch)
Art. nr: 124045 (zelfknipset) Art. nr: 1240104 (magnetisch)

Art. nr: 124075 (zelfknipset)
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kleurletters (magnetisch)

Prijs:   € 36,00    (groot)
Prijs:   € 23,50    (klein)

Set van gekleurde letters die zowel met als 
zonder magneetbord(je) gebruikt kunnen 
worden. 

Het is de bedoeling om deze naast de 
gekleurde taalblokken te gebruiken.

Inhoud:
– 2x elke korte klank (o, a, i, e, u)
– 2x elke lange klank (aa, ee, oo, uu)
– 2x elke lange klank met lange klankenregel (a, e, o, u)
– 2x elke twee-teken klank (ij, ei, au, ou, oe, ui, eu, ie)
– 2x elke drie-teken klank (aai, ooi, oei)
– 2x elke restklank (eeuw, ieuw, uw)
– 8x stomme klinker e, 2x stomme klinker i, 2x stomme 

klinker ij
– 3x de medeklinkers d, n, r, s, t
– 2x de andere medeklinkers (b, f, g, h, j, k, l, m, p, v, w, z, 

ng, nk, ch, sch, schr)
– 10x joker
– 8x punt, 2x komma, 2x dubbele punt, 2x uitroepteken, 

2x vraagteken
– 20x lettergreep streepje

Klankenbingo 

Letterlijn kaarten om op te hangen

Prijs:   € 16,00    (set 1, 15 kaarten)
Prijs:   € 20,00    (uitbreiding, 20 extra kaarten)

Klankenbingo 1 bestaat uit 15 verschillende 
kaarten van de klankenset van de  werkboeken 
van Taal in Blokjes deel 1 en 2. Klankenbingo 
2 is een uitbreiding met 20 extra kaarten op 
hetzelfde niveau.

Prijs:   € 16,00  

Alle klanken in het groot, om bijvoorbeeld op 
te hangen in het lokaal. Bevat dezelfde klanken 
als de klank-teken kaartjes.

Art. nr: 124061 (groot)
Art. nr: 124062 (klein)

Art. nr: 124067 (set 1)
Art. nr: 124068 (set 2)

Art. nr: 124069
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Poster

Set van 5 stiften

Prijs:   € 17,50
 
Poster van de basiskaart blokken, afmetingen 
70 cm breed en 100 cm hoog.

De poster kunt u bijvoorbeeld in een kliklijst 
doen, zie voorbeeld bij ‘meer en grotere foto’s’.

Prijs:   € 3,75   
5 stiften,  + basiskaart A5 formaat

Leeskwartetten

3 niveau’s 

Prijs:   € 12,50     (per niveau)
Prijs:   € 33,50     (alle niveau’s)

Materiaal: Speelkaarten van stevig plastic. 

Het eerste kwartet (blauw) bevat woorden op mkm-
niveau (ham, kaas, ei, koe, schaap, kip) en hoort bij de 
werkboeken 1, 2 en 3 van Taal in Blokjes. Dit kwartet is 
eigenlijk een ‘tritet’, het bevat 3 kaarten in plaats van 4. Er 
zijn 18 ‘tritetten’.

Het tweede kwartet (rood) bevat woorden met mede-
klinkerverbindingen, woorden met aai, ooi, oei en eeuw, 
ieuw, uw en samengestelde woorden (stier, eend, paard, 
hond, vloeibaar, zwaailicht, roeiboot, hooischuur, aardbei, 
kruisbes, framboos, pompoen). Dit kwartet hoort bij de 
werkboeken 4 en 5. Er zijn 13 kwartetten.

Het derde kwartet (groen) bevat woorden met stomme 
klinkers e, -ig, -lijk, be-, ge-, ver- en woorden met drie 
medeklinkers (veilig, aardig, slordig, rustig, stroop, sproet, 
straks, splitst). Dit kwartet hoort bij werkboek 6. Er zijn 13 
kwartetten.

Spelregels: Het is de bedoeling om zoveel mogelijk 
kwartetten (setjes van drie of vier kaarten) te verzamelen. 
De ontbrekende kaarten vraag je aan de andere speler(s). 
Door goed op te letten bij andere beurten kun je achter-
halen wie welke kwartetkaarten heeft. Degene met de 
meeste kwartetten wint.

Art. nr: 124058

Art. nr: 124057

Art. nr: 124087 (niveau 1)
Art. nr: 124088 (niveau  2)
Art. nr: 124089 (niveau  3)
Art. nr: 124091 (niveau  1+2+3)
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Werkboeken 8 niveau’s  
 
Werkboek 1 (Art. nr: 124051) / H:(Art. nr: 124035) 

– In dit werkboek:
– klank-teken koppeling en mkm-woorden 

 
Werkboek 2 (Art. nr: 124052) / H:(Art. nr: 124036) 

– In dit werkboek:
– mkm-woorden
– herhaling klank-teken koppeling 

 
Werkboek 3 (Art. nr: 124053) / H:(Art. nr: 124037) 

– Nieuw in dit werkboek: 
– mkm-woorden met ng, nk, sch 

 
Werkboek 4 (Art. nr: 124054) / H:(Art. nr: 124038) 

– Nieuw in dit werkboek: 
– mkmm en mmkm-woorden 
– 2 klankgroepen mkm-mkm en plakwoorden 

 
Werkboek 5 (Art. nr: 124055) / H:(Art. nr: 124039) 

– Nieuw in dit werkboek: 
– mmkmm-woorden
– woorden met 2 of 3 klankgroepen
– aai/ooi/oei, eeuw/ieuw/uw, schr
– ei/ij en ou/au 

 
Werkboek 6 (Art. nr: 124056) / H:(Art. nr: 124040) 

– Nieuw in dit werkboek: 
– stomme klinkers e, ig, lijk, ge, be, ver
– mmm-woorden
– uitbreiding woorden met 2 of 3 klankgroepen
– d/t woorden 

 
Werkboek 7 (Art. nr: 1240123) / H:(Art. nr: 1240125) 

– Nieuw in dit werkboek: 
– kleefletters r en l
– eer/oor/eur, eel/ool/eul, eil/ijl/uil, el
– familiewoorden: enkelvoud, meervoud, 
– verkleinwoord, plakwoord, d/t
– uitbreiding ei/ij, ou/au en ouw/auw 

 
Werkboek 8 (Art. nr: 1240124) / H:(Art. nr: 1240126) 

– Nieuw in dit werkboek: 
– regel voor de lange klinkers
– regel voor de korte klinkers
– regel voor de j
– familiewoorden i.c.m. klankregels

Handleidingen

Prijs deel 1, 2, 3, 4 of 5:   € 19,50    
Prijs deel 6, 7, of 8:           € 21,00    

5 werkboeken geseald, met 5 bijbehorende TiB 
basiskaarten (A5 formaat)  
en/of regelkaarten.

Prijs:   € 27,50 

Bij elk werkboek hoort een handleiding met 
ingekleurde voorbeelden van de werkbladen. 
De handleidingen bevatten tevens veel aanvul-
lende werkvormen en de uitleg van de andere 
materialen van het interventiepakket.
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Nieuw: Taal in Blokjes Reader
Prijs:   € 75,00   € 45,00 (6 maanden) 
Inclusief 5 leerlingaccounts
€ 43,- + online € 2,- testbetaling
Daarna € 12,50 p/m en maandelijks opzegbaar
(Extra leerlingaccounts € 1,25 per leerling per maand)

Informeer ook naar onze schoolstaffels!

Extra leesondersteuning door 
lezen met klankhulp
De Taal in Blokjes reader (TiB-reader) is speciaal 
ontwikkeld voor kinderen die extra leeson-
dersteuning nodig hebben. Met de TiB-reader 
kunnen leerlingen lezen met klankhulp. De 
reader helpt leerlingen die moeite hebben met 
de klank-teken koppeling, met de overstap van 
één- naar meerlettergrepige woorden en met het 
maken van leeskilometers. De nauwkeurigheid en 
het leestempo kunnen aanzienlijk verbeteren als 
leerlingen zien hoe woorden in elkaar zitten.
De TiB-reader sluit aan bij de materialen en 
werkboeken van Taal in Blokjes (F&L methode® 
schoolversie).

Voor meer informatie zie de folder, of ga naar

www.taalinblokjes.nl/reader

Art. nr: 236001
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Klank-teken kaartjes

Prijs:   € 8,95 

48 klankkaarten verpakt per doosje, voor het 
leren van de klank-teken koppeling, flitsen, en 
het maken van woordjes

Magneetfiches

Spiekpen (bannerpen)

Springpleinen uitgebreid

Prijs:   € 24,50   

70 magnetische fiches voor het blokken van 
woorden op bijvoorbeeld een (magnetisch) 
schoolbord of een kleiner magnetisch white-
board. Op het bord kunnen ook de letters van 
het geblokte woord worden geschreven. 
20x blauw, 10x rood, 10x geel, 10x groen, 10x 
wit, 10x oranje en voorbeelden van werkvor-
men in een doosje.

Prijs: € 0,75 per stuk
Prijs: € 10,00 voor15 stuks

Met op de voorkant: de basiskaart blokken.
Op de achterkant: de regels voor de lange 
klanken en de regel voor de korte klanken.

Prijs:   € 25,00   

Met springpleinen kunt u het hakken (ana-
lyseren) op zowel klank als op klankgroep 
oefenen. Inbegrepen zijn 7 potjes waar de 
klanken op staan, 7 rondjes zonder klanken, en 
een gebruiksaanwijzing. U kunt de rondjes los 
gebruiken, of hiermee de potjes afdekken. 

Art. nr: 12402

Art. nr: 124066

Art. nr: 124059

Art. nr: 124092 (1 stuk)
Art. nr: 124093 (15 stuks)

Nieuw: Taal in Blokjes Reader



8

Beschikbaar in:
– 3+4 (niveau werkboek 3 en 4) op A6 formaat.
– 6 (niveau werkboek 6) op A6 formaat. 

Prijs:   € 3,00     (10 stuks)
Prijs:   € 10,00   (40 stuks)

Materiaal: vinyl, outdoor kwaliteit. Scheurt niet, 
laat geen resten achter bij verwijderen.
Kan bijvoorbeeld op de tafel van de leerling 
geplakt worden, op een map of  etui (doosje, 
tas enz.).

Set van stickers

Beschikbaar in 
– 1+2 (niveau werkboek 1 en 2)
– 3+4 (niveau werkboek 3 en 4)
– 5 (niveau werkboek 5)
– 6 (niveau werkboek 6) 

Prijs:   € 2,50    (5 stuks A5 formaat)

Set van 5 TiB basiskaarten
Art. nr: 124078 (3+4, 10 stuks)
Art. nr: 124079 (3+4, 40 stuks)
Art. nr: 124076 (6, 10 stuks)
Art. nr: 124077 (6 , 10 stuks)

Art. nr: 124078 (1+2, A5)
Art. nr: 124079 (3+4, A5)
Art. nr: 124076 (5, A5)
Art. nr: 124077 (6 , A5)
Art. nr: 33102 (1+2, 3+4, 5, 6 A4)
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Prijs:  € 4,00

Leesplankjes kunnen gebruikt worden voor:
– kleurletters
– leeskwartetten
– woordbouwkaartjes
– klank-teken kaartjes.

Leesplankjes los iPad-hoes voor reader

Prijs:  € 25,00
6 weken levertijd

Inclusief: 
– screen protector
– stylus pen
– Ipadschoonmaakdoekje

Set van 5 scoreblokken

Prijs:   € 17,50   

In het blokwoordenboek bevat 35 bladzijdes 
in A5 formaat met woorden op het niveau van 
de werkboeken 1 t/m 6. Tevens zijn er 4 plus-
niveaus toegevoegd met langere woorden (t/m 
6 klankgroepen) en woorden met de regels 
voor de lange en de korte klinkers (2 t/m 6 
klankgroepen).

Set van 5 blokwoordenboeken
Art. nr: 1240115

Prijs:   € 10,00   

Art. nr: 33101 Art. nr: 33102


