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2.2.

Starten met Take it easy kan in 
elke groep. Wij adviseren u en 
helpen u met de implementatie.

  Groep 1-4: 
twee à drie keer per week een 
kwartier Engels het meest effectief.

  Groep 5 en 6: 
eens in de twee weken 50 minuten 
Engels.

  Groep 7 en 8: 
wekelijks 50 minuten Engels.

Take it easy: elke maand nieuwe, 
extra opdrachten die aansluiten bij 
de actualiteit!
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Take it easy omdat…
• … u expertise kunt inschakelen van de native speaking co-teachers via het digibord. 
• … uw leerlingen snel op hoog niveau Engels leren door onderdompeling 
 en u de kerndoelen behaalt.
•  … Take it easy werkt met de modernste technieken en uw lesmateriaal voorhanden is 

in 1 online omgeving.

Kenmerken Take it easy
• Het digibord als uitgangspunt.
• De mogelijkheid om native speaking co-teachers via het digibord in te zetten.
• Verschillende werkvormen zoals thematische fi lms, muziekclips, liedjes, spelletjes.
• Starten kan al vanaf groep 1.
• Observatielijsten voor groep 5 en 6 (nieuw!).
• Maandelijks nieuwe actuele lesopdrachten.
• Goede voorbereiding en aansluiting op het voortgezet onderwijs.
• Geschikt voor werken met tablet.

En... last but not least: onderzoek wijst uit dat maar liefst 86% van onze klanten 

‘tevreden’ tot ‘zeer tevreden’ is over Take it easy en dat deze methode het meest 

wordt aanbevolen door leerkrachten.

Native speaking co-teachers
Dankzij de native speaking co-teachers leren uw leerlingen correct Engels. Met veel enthousiasme 
vertellen ze aan uw leerlingen wat ze moeten doen. Zo geeft u eenvoudig een goede én leuke les 
Engels! Liever zelf Engels spreken? Dan zet u de co-teacher gewoon ‘uit’.

4.

Master Bond

Miss White

Take it easy helpt u bij het geven van de Engelse les. Met fi lms, muziekclips en 

opdrachten weten de native speaking co-teachers de taal op originele wijze over te 

brengen. En dat allemaal via het digibord. De methode is ontwikkeld voor de 

Nederlandse markt en gaat uit van onderdompeling in het Brits Engels.
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Doorgaande leerlijn groep 1 tot en met 8
Take it easy heeft een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. Groep 1-4 behandelt thema’s, zoals 
kleuren, dieren en seizoenen. De Eibo-thema’s (Engels in het basisonderwijs) komen voor het eerst 
aan bod in de leerjaren 5 en 6. 

Methodestartpagina en digibordsoftware
De methodestartpagina is de online lesomgeving van Take it easy. Vanaf deze ene centrale 
plek kunt u: 
• in één oogopslag zien welk digitaal materiaal voor u beschikbaar is;
• direct naar de digibordsoftware van Take it easy;
• de leerlingmaterialen bekijken;
• eenvoudig wisselen tussen methoden en groepen (ideaal voor combigroepen); 
• direct gebruik maken van nieuw en actueel materiaal van Take it easy.

Leerlingen hebben een leerlingstartpagina, waar ze direct kunnen oefenen en volledig digitaal 
werken.

Naast digibordlessen biedt Take it easy voldoende mogelijkheden voor de individuele leerling.
Via de leerlingpagina van de methodestartpagina kan de leerling achter de PC de les volgen of
opdrachten maken. In groep 7 en 8 bestaat er de mogelijkheid de toetsten achter de computer te 
maken. Om thuis te oefenen voor de toets, gebruiken de leerlingen een kopieerblad met daarop 
de samenvatting van de unit. 

5.

Gr 5Gr 3 / 4Gr 1/ 2 Gr 6 Gr 7
A /  B

Gr 8
A /  B

Methodestartpagina incl. digibordsoftware ✓✓✓ ✓ ✓ ✓

Werkboek ✓ ✓ ✓ ✓

Antwoordenboek ✓ ✓ ✓ ✓

Groepsmap incl. handleiding ✓ ✓ ✓ ✓

Taalportfolio (incl. toetsing) ✓ ✓

Lesmateriaal op tablet ✓✓✓ ✓ ✓ ✓

de samenvatting van de unit. 

Bekijk de demo van de methodestartpagina en de 
digibordsoftware op www.takeiteasy.nu



6. Take it easy groep 1-4

Take it easy groep 1-4
Een vreemde taal kan het beste jong geleerd worden. Met Take it easy kunt u al starten met de 
Engelse les vanaf groep 1. De volledige les in het Engels geven is volgens onderzoek ook het meest 
effectief. Take it easy maakt het u heel makkelijk!

De voordelen van Take it easy 1-4
•  Native speaking co-teachers via het digibord.
•   Digitaal ideeënboek met een variatie aan de bekende kleuterthema’s 

die o.a. via het digitaal prentenboek worden aangeboden.
• Thematische fi lmpjes en lesintro-activiteiten (rijmpjes, spel of liedjes).
•   Lesondersteuning leerkracht: online handleiding inclusief classroom 

phrases en tips om de Engelse taal met gebaren te ondersteunen.

Lesactiviteiten in bestaande lestijd
Het voordeel van een les Take it easy in groep 1-4 is dat u de Engelstalige activiteiten zó integreert 
dat het weinig extra lestijd in beslag neemt. U gebruikt het programma namelijk als een ‘digitaal 
ideeënboek’ waarbij u onderbouwthema’s als kleuren, seizoenen, dieren, familie oproept op het 
moment dat dát thema bij uw les aansluit. Zo heeft u altijd een extra leerzame invulling van uw 
tekenles, spelletje, liedje of total physical respons activiteit. Hierbij staat de correcte uitspraak van 
het Engels, ondersteund met gebaren of beelden, voorop.

Afhankelijk van uw beschikbare lestijd kunt u uw Engelse lesmomenten 2 tot 3 x per week
ongeveer 15 minuten aanbieden, of vaker om zo via een speelse herhaling de woordenschat beter 
te laten beklijven.



7.Take it easy groep 1-4

Structuur
Take it easy groep 1-4 bestaat uit een 
digibordapplicatie met vele mogelijkheden. 
Er is een applicatie voor groep 1-2 en groep 
3-4. U start de lessenreeks Engels altijd met 
de unit Me and my school. Na deze unit 
bepaalt u zelf in welke volgorde u de units 
en onderliggende subthema’s behandelt. Zo 
koppelt u uw les Engels altijd aan het thema 
dat op een bepaald moment voor uw groep 
relevant is, zoals het actuele seizoen.

Concentrische opbouw
Groep 1-4 is concentrisch opgebouwd. In groep 3-4 worden dezelfde thema’s aangeboden als in 
groep 1-2. Het gaat er niet om wélke woorden u de leerlingen wel of niet aanbiedt, belangrijk is dat 
ze veel woorden en zinnen horen en in zich opnemen. Door onderdompeling en herhaling stijgt het 
taalniveau van de leerling.

U zult zien dat uw leerlingen in groep 1-2 al snel positief reageren door mee te bewegen op
liedjes of een opdracht uit te voeren. Vanaf groep 3 wordt er iets meer output van ze verwacht en 
kunnen ze antwoorden in zinnetjes als “Yes please” of “No, I don’t”.

Lees meer over de structuur op www.takeiteasy.nu 



Take it easy groep 5-8
De co-teachers aan het woord…
Native speakers Lisa en Ruben zijn de co-teachers van Take 
it easy groep 5 tot en met 8. Met veel enthousiasme kunnen 
zij de Engelse les via het digibord ondersteunen als u dat 
wilt. Zij brengen met hun perfecte uitspraak de Engelse taal 
op originele wijze over op uw leerlingen. Bijvoorbeeld door 
de leerlingen opdrachten te geven, de uitspraak te oefenen of 
de thema’s te introduceren. Met leuke anekdotes of grappen 
houden ze de leerlingen bij de les. Door de onderdompeling 
maken de leerlingen zich de taal snel eigen.

8. Take it easy groep 5-8

Lenny

Regis

What is the weather like?
by Chantal

Today it is frosty, there is a lot of snow.
I put on my gloves so my hands won’t get cold.
Today it is rainy, there are so many clouds in the sky.
I put on my raincoat so my clothes stay dry.
It is rainy! Put on your raincoat!
It is windy! Do up your jacket!
It is frosty! Put on your gloves!
It is sunny! Put on your sunglasses! ........

… of liever zelf?
Of u de co-teachers inzet, bepaalt u helemaal zelf. U kunt de les ook zelf geven, zonder
assistentie. In de handleiding staan aanwijzingen om de gehele les zelf te geven. Ook als u de 
co-teachers wel inzet, verzorgt u zelf altijd de inleiding en de afsluiting van de les. U bent de 
pedagogische coach gedurende de hele les.

Thematische fi lms en muziekclips
Take it easy maakt van elke les een belevenis. Alle liedjes zijn speciaal voor Take it easy
gecomponeerd door jonge songwriters. De liedjes bevatten de woorden en zinnen uit
de betreffende unit. Bij elk liedje hoort een aansprekende videoclip met jonge zangers,
zangeressen of teenagerbands. Via de Take it easy fi lms komen kinderen in aanraking met
spannende, grappige of gevoelige situaties uit het dagelijks leven. Alle fi lmacteurs, veelal
leeftijdsgenoten, zijn native speakers.

Maak kennis met de co-teachers op 
www.takeiteasy.nu



9.Take it easy groep 5-8

Regis
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Differentiatie
Take it easy biedt differentiatie in tempo, niveau en interesse. In het werkboek zitten bij elke
les *-opdrachten voor de snelle leerlingen. De leerlingen die meer aankunnen, kunnen in het 
werkboek de **-opdrachten maken. 
Daarnaast biedt Take it easy in de vorm van kopieerbladen meer differentiatie aan:
•  Woordenschatbladen en herhalingsbladen voor leerlingen die Engels een moeilijk vak vinden.
•  Woordenschatbladen voor leerlingen die meer Engels aankunnen.
•  Verhaalbladen voor leerlingen die van lezen houden.
•  Puzzel- of spelbladen voor leerlingen die graag op een speelse manier de taal verwerven.
•  Oefeningen voor leerlingen die (onderdelen van) de les nog eens willen doen of die de les
 gemist hebben.

Combinatiegroepen
Voor een combinatiegroep 5-6 kunt u de ene week aan groep 5 een les van 50 minuten geven en 
de week erna aan groep 6. In een combinatiegroep 7-8 kunnen beide groepen met dezelfde lesstof 
werken. Een combinatiegroep 7-8 werkt dus het ene jaar uit werkboek 7-8 A en het jaar daarna uit 
werkboek 7-8 B. De thema’s van de werkboeken verschillen, maar het niveau is gelijk.

Jaarplanning
De Engelse lessen van Take it easy hebben een vaste structuur. De leerlingen maken kennis met 
een thema via een fi lmpje of lied. Take it easy biedt aansluitend luister- en spreekopdrachten aan 
in de vorm van een dialoog, cartoon, spel of total physical response activiteit.
•  groep 5 en 6 hebben eens in de 2 weken een Engelse les met Take it easy. Voor deze groepen   
 is het leerjaar verdeeld in 6 units van elk 3 lessen. In totaal komt dit neer op 18 lessen van 
 50 minuten in het jaar.
•  groep 7 en 8 hebben wekelijks een Engelse les met Take it easy. Voor deze groepen staan 
 er per jaar 30 lessen van 50 minuten op het programma. Ook hier is het leerjaar verdeeld in 
 6 units, maar dan van elk 5 lessen.



Observatielijsten
Voor de groepen 1 tot en met 6 zijn er per leerjaar 
observatielijsten beschikbaar waarop de vorderingen van de 
leerling kunnen worden bijgehouden. 

Toetsen
In de groepen 1 t/m 6 wordt er niet getoetst. In groep 7 en 8 
heeft elke unit een afsluitende toets. Leerlingen werken in deze 
groepen aan een taalportfolio.

Taalportfolio (toets- en logboek)
In groep 7 en 8 werken de leerlingen aan het Taalportfolio. 
Dit toets- en logboek is gebaseerd op het Europees Taalportfolio 
dat is ontwikkeld door het Nationaal Bureau Moderne Vreemde 
Talen in opdracht van het Ministerie van OC&W. In het 
Taalportfolio staan de ervaringen van de leerling met het leren 
van de taal (talenpaspoort), de toetsen (dossier) en wat de leerling 
al kan of lastig vindt (taalbiografi e). Het Taalportfolio sluit af met 
de checklist voor niveau A1. De leerling kan het Taalportfolio na 
groep 8 meenemen naar het voortgezet onderwijs zodat de leraar 
Engels een goed beeld krijgt van wat de leerling al beheerst. 
Hierdoor kan in het voortgezet onderwijs beter rekening worden 
gehouden met de beginsituatie van de leerling.

Deelname Anglia-examens
Voor leerlingen die willen meedoen aan de Anglia-examens vormt 
Take it easy een prima basis. Vanaf najaar 2014 biedt Take it easy 
hiervoor ook extra oefenstof.

10. Take it easy
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Nieuwsgierig geworden? 
Probeer Take it easy 
zelf uit!

Probeer Take it easy zelf!

Vraag een proefl es, proefl icentie 

en zichtzending aan op 

www.takeiteasy.nu. 

zelf uit!
Vraag een proefl es, proefl icentie 

en zichtzending 

www.takeiteasy.nu. 



Leerkrachten geven Take it easy een 8!
Ze waarderen:

• de aansprekende fi lmpjes, liedjes en actuele opdrachten op het digibord

• de native speaking co-teachers

• de heldere opmaak 

• de ruime differentiatiemogelijkheden

• de duidelijke handleiding

Bron: scholenpanel, ThiemeMeulenhoff

Meer Engels leren met ThiemeMeulenhoff
Liever Engels leren met de boeken naast het digibord en strips en cartoons? Dan hebben wij voor u ook 
nog de methode Real English, voor groep 5 tot en met 8. www.realenglish.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze Klantenservice via:
T: 088 - 800 2017
E: po@thiememeulenhoff.nl

www.takeiteasy.nu

Bekijk de fi lmpjes met ervaringen op de website www.takeiteasy.nu

ISBN 9781111272838


