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Met Sam de politieman levert LOGO 3000 op
vrolijke wijze een bijdrage aan het versneld
terugdringen van woordenschatachterstanden bij
jonge leerlingen.





Sam de politieman en zijn vriendin Guusje spelen
in dit woordenschatprogramma de hoofdrol. In
korte en krachtige sketches nemen ze de kinderen
mee in hun vrolijke, ietwat absurdistische wereld.
In elke sketch staan de woorden van een cluster
of praatplaat centraal. Door de herhaling van deze
doelwoorden en de aantrekkelijke context waarin
ze aan de orde komen, ontkomen kinderen niet
aan de doelwoorden en wat ze betekenen.

Leerlingen leren in één week veel woorden,
op een aanstekelijke manier.
Leerkrachten geven hun woordenschatonderwijs een ‘boost’ zonder extra investering
in werktijd.

Sam de politieman =
		

Veel woorden leren
Snel woorden leren
Vrolijk woorden leren
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Thuis of op school?
Sam de politieman:
een woordenschatboost!

Leerlingen kunnen het programma thuis doen,
tijdens een schoolweek of een vakantieweek. Om
de ouderbetrokkenheid te vergroten wordt er een
ouderbrochure meegeleverd en een opzet voor
een ouderbijeenkomst.
Vanzelfsprekend kunnen de leerlingen ook
op school zelfstandig werken met Sam de
politieman zonder dat dit de leerkracht veel
voorbereidingstijd of extra lestijd kost.

Sam de politieman is een vrolijk inhaalprogramma
om woordenschatachterstanden versneld in te
halen. Met Sam leren leerlingen in één week tijd
drie keer zoveel woorden als binnen het reguliere
LOGO 3000-aanbod. Deze woorden leren ze
grotendeels zelfstandig met hulp van Sam.

COVID-19
Sam de politieman is ontwikkeld naar
aanleiding van de uitkomsten van het NCOonderzoek na één jaar COVID-crisis.
Het goede nieuws is dat scholen beloond
zijn voor hun inzet: leerlingen die vertraging
opliepen tijdens de eerste lockdown hebben
die deels weer ingehaald.
Het slechte nieuws is: de kloof tussen
leerlingen van verschillende sociaaleconomische achtergronden blijft.
(uit onderzoek Nationaal Cohortonderzoek
Onderwijs, augustus 2021)

Voor de ouders

Voor wie?
Je kunt Sam de politieman inzetten
als je werkt met:
 leerlingen van groep 1 en 2
 leerlingen in het S(B)O met een vertraagde
cognitieve ontwikkeling (op kleuterof groep 3 niveau)
 eerstejaars nieuwkomersleerlingen t/m 6 jaar
(vanaf twee maanden Nederlands onderwijs).

Zelfstandig woorden leren
De leerlingen kunnen het programma zelfstandig
volgen. Na het programma worden op school nog
enkele klassikale consolideeractiviteiten aangeboden die gericht zijn op het actief woordgebruik
van de doelwoorden. Omdat de woorden van
de LOGO-clusters en praatplaten intentioneel in
verschillende gebruikerssituaties worden aangeboden, is er tevens een grote kans op bijvangst!
Een groot deel van de leerlingen zal incidenteel
nieuwe woorden verwerven vanwege het woordaanbod in deze rijke en heldere contexten.
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Materialen
voor de leerkracht
Voor jou als leerkracht zijn er ondersteuningsmaterialen om het programma van Sam de
politieman snel & goed in te zetten, en de
leerlingenresultaten van het programma in kaart
te brengen.

Met de steekproef Woordenschat & Spreken krijg
je na afloop van het programma een beeld van
de actieve kennis van de doelwoorden. Maar ook
krijg je informatie of leerlingen de doelwoorden
meenemen in hun eigen taalgebruik.

De handleiding

De steekproef Woordenschat & Spreken

In de handleiding lees hoe je Sam de politieman
inzet als thuis- of schoolprogramma.

Het praktijkboekje

In het praktijkboekje staan allemaal concreet
uitgewerkte lessuggesties over wat je op school
met Sam kunt doen.
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Materialen
voor de leerlingen
In het Woorden- en spelletjesboekje oefenen
leerlingen niet alleen spelenderwijs de doelwoorden, ook cijfers en letters worden geoefend.

bestaat uit speelse materialen voor de leerlingen.
Centraal staan de filmpjes van Sam en Guusje
waarin de LOGO-woorden op een speelse wijze
worden gesemantiseerd en geconsolideerd.

Het Woorden- en spelletjesboekje

De filmpjes van Sam de politieman
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Materialen
voor op school
Naast de materialen van Sam hebben we
meteen de kans gegrepen om de woordplaten
en leerkrachtkaarten van LOGO 3000 die we
gebruiken bij Sam de politieman, te vernieuwen.
Deze nieuwe LOGO 3000-materialen worden
standaard meegeleverd.

Vernieuwde materialen van LOGO 3000

Sam de politieman
bestellen
Wilt u dit programma bestellen? Stuur een mail
met uw schoolgegevens, het aantal groepen en
leerlingen naar logo@rezulto.nl of bestel direct
op onze website logo3000.nl/sam

Kostenoverzicht Sam de Politieman
De kosten voor dit programma zijn per groep
€ 495,00 excl. 9% BTW, voor:
 de handleiding
 het praktijkboekje
 de steekproef
 13 vernieuwde LOGO-platen
 11 vernieuwde LOGO-leerkrachtkaarten.
 een digitale Sam-licentie voor de leerkracht
gedurende het lopende schooljaar.
De (jaarlijkse) kosten zijn per leerling
€ 9,95 excl. 9% BTW, voor:
 het leerlingenboekje
 de ouderbrochure
 een digitale Sam-licentie voor de leerling voor
de duur van het schooljaar.
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