
Spelenderwijs oefenen
Op de computer leert je kind de spellingregels van de Nederlandse taal in 
leuke games en quizzen.

Ontwikkeld door experts
TaalExtra is ontwikkeld in samenwerking met een team van orthopedagogen 
en gebruikt de uitgangspunten van een dyslexiebehandeling. De spelling-
methode is gebaseerd op inzichten uit de wetenschap en de praktijk.

Oefenen op eigen niveau en in eigen tempo
TaalExtra start met een instaptoets waarmee het niveau van je kind wordt 
vastgesteld. Zo oefent je kind altijd op zijn of haar eigen niveau.

Ouder-kindpakket
Het ouder-kindpakket van TaalExtra bevat:
 Een fysiek werkboek met opdrachten en spelletjes.
 Een schatkaart met bijbehorende stickers om de 
 voortgang inzichtelijk te maken.
 Een handig spellingkompas met alle spellingregels.

Voor kinderen met spellingproblemen en dyslexie
TaalExtra is bedoeld voor kinderen in groep 3 t/m 8 die (nog) niet in 
aanmerking komen voor een dyslexiebehandeling of reeds uitbehandeld zijn. 
Met online spelletjes, offline opdrachten en uitlegvideo’s oefent je kind op 
een leuke manier spelling en taal.

In kleine stapjes beter leren  
lezen en spellen met TaalExtra
In kleine stapjes beter leren  
lezen en spellen met TaalExtra



Wil je meer weten?
Kijk op www.squla.nl/taalextra of stuur een e-mail naar info@squla.nl

Specialistische zorg voor ieder kind met spelling- en  
taalproblemen of dyslexie
Het is best lastig om te functioneren in onze talige wereld als je teksten niet 
goed begrijpt. Logisch dus dat je er als ouder alles aan wilt doen om je kind  
te helpen als hij of zij moeite heeft met taal.

Voor sommige kinderen is de reguliere manier waarop taal en spelling wordt 
aangeleerd niet helemaal passend. Ze hebben dyslexie of moeite met taal 
waardoor er gedurende de basisschooltijd problemen ontstaan. Met de 
hulpmiddelen, quizzen en opdrachten van Squla’s TaalExtra kan je kind extra 
oefenen. Hierbij wordt de focus gelegd op klank-tekenkoppeling,  
spellingregels, stappenplannen en het splitsen. Zo legt je kind thuis een  
stevige basis waarmee hij of zij op school weer verder komt.

Extra: voorleesfunctie
TaalExtra bevat een voorleesfunctie op alle geschreven tekst in de methode.  
Zo kan ieder kind altijd zelfstandig oefenen. Het is mogelijk om een  
lidmaatschap op TaalExtra te combineren met een lidmaatschap op Squla.  
Je ontvangt dan óók een voorleesfunctie op alle teksten in Squla. 

Voordelen voor kinderen
 Spelenderwijs leren met online  
 spelletjes en offline opdrachten 
 in het werkboek.

 Inzicht in je eigen voortgang  
 met de schatkaart. Plak een  
 sticker op de kaart na het   
 afronden van een missie.

 Antwoord goed = muntjes 
 verdienen! Met deze muntjes  
 kun je echte cadeautjes kopen  
 in de Squla-shop.

Voordelen voor ouders
 Betrouwbare methode, ont-
 wikkeld met orthopedagogen 
 en dyslexie-experts.

 Inzicht in de voortgang van je  
 kind met het wekelijkse  
 voortgangsrapport.

 Ouderbetrokkenheid doordat  
 je samen de dictees  
 maakt of een  
 potje flitsen kan  
 spelen.

Ontvang € 10,- korting met de 
kortingscode van deze praktijk.
Geldig t/m 28 oktober 2018. Alleen voor nieuwe leden, bij besteding vanaf € 70,-.


