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Op woensdag 5 december nam een groepje pioniers deel aan de allereerste 

koffieklets@docAtlas. Deze laagdrempelige uitwisselactiviteit wil 

leerkrachten en spelers in en om het onderwijsveld met elkaar in contact 

brengen om kennis, vaardigheden, inspiratie, werkvormen, leermiddelen, 

enz. uit te wisselen. 

Het thema van deze eerste uitwisseling was meertaligheid in het onderwijs. 

Kleine groepjes focusten in deelsessies op een specifiek subthema, telkens 

onder de begeleiding van een inspirator of medewerker van docAtlas: 

Noel Clycq, onderzoeksprofessor aan de UA in het domein 

van Governance of learning in an era of globalisation, 

deelde zijn expertise over meertaligheid en identiteit. 

Misschien las je reeds één van zijn vele interessante 

publicaties!  

 

Marie-Claude Gevaert inspireerde de sessie over 

talensensibilisering. Op basis van haar jarenlange ervaring 

in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, 

transculturele psychologie, meertaligheid en geweldloze 

communicatie geeft ze al zo'n 15 jaar vormingen aan 

leerkrachten over deze thema's. Ken je haar taalportfolio al? 

 

Medewerkers van docAtlas zorgden voor een schat aan materialen als input 

voor de sessies rond schooltaal & klankenonderwijs. 

Hieronder vind je selectielijsten met materiaal rond alle besproken 

onderwerpen. 

  

https://repository.uantwerpen.be/desktop/irua/core/index.phtml?language=N&euser=&session=&service=acadbibart&robot=&deskservice=desktop&desktop=irua&workstation=&extra=04767~irua
https://repository.uantwerpen.be/desktop/irua/core/index.phtml?language=N&euser=&session=&service=acadbibart&robot=&deskservice=desktop&desktop=irua&workstation=&extra=04767~irua
http://www.plural.be/publicaties/
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Tijdens enkele sessies konden deelnemers vragen en ideeën noteren rond 

het thema van de uitwisseling. Die willen we graag delen. 

 

Hoe kan je (tussendoor) kinderen helpen om moeilijke klanken/letters 

juist te articuleren?  

u > oe, oe schrijven als u, h<-> g 

Vaak zit onze klank niet in hun taal. 

Heeft iemand al gewerkt met Zien is snappen, Kaatje Klank? 

Hoe oefen je op de moeilijke klanken? ‘ch, sch’ 

Hoe maak je het onderscheid tussen klinkers ‘e, i, u, ij’. 

Hoe kunnen wij a.d.h.v. een spel het alfabet inoefenen? 

Zijn er regels rond de uitspraak van de klinker ‘e’? 

 

Actief klankonderwijs: 

 Gooi de bal en zeg /a/. Degene die de bal vangt doet hetzelfde. 

 Zeg woorden met klanken met minder verschil (/i/ & /ie/) en laat 

leerlingen naar de kant lopen die ze horen. 

 letters dobbelen en uitspreken 

 ganzenbord met letters en korte woordjes 

Letters linken aan afbeeldingen 

Engels A > ape 

Nederlands A > alfabet 

Het alfabet aanleren door: 

- letters te overlopen (klassikaal) 

- letters op hun alfabet te plaatsen 

- letters vragen door: “Mag ik a?” 

Spreekbeeld: klankgebaren om de klanken/letters aan te 

leren/onthouden. Dit is makkelijker om klanken juist uit te spreken als 

het ingebed zit in leren lezen 

Ik vind fonemisch bewustzijn wel echt een basis om inzicht te krijgen. Ik 

vind versjes, liesjes wel handig. 
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Alle deelnemers vulden na afloop van de sessies een synthesedocument in. 

Dit is een samenvatting van de antwoorden: 

 

Wat vond je het interessantste dat je vandaag hebt gehoord? 

 

Sommige deelnemers waren na afloop – net zoals ons – ervan overtuigd 

dat leerkrachten graag en veel uitwisselen. Sommigen vonden het meeste 

gading in enkele materialen die ze ontdekten, zoals Spreekbeeld en Nik-

Nak. Andere deelnemers vonden het interessant om bruggen te leggen, 

zoals tussen klankonderwijs in de Nederlandse én de Arabische les, of 

tussen de klas- en onderwijspraktijk en onderzoek aan de Universiteit van 

Antwerpen. De sessie talensensibilisering gaf dan weer enkele deelnemers 

inspiratie om meer talen in de klas te laten horen, of om andere 

leerkrachten en directies te sensibilisering om meertaligheid een plaats te 

geven in het onderwijs. Ze voelden zich gesterkt door de argumenten en 

inzichten die ze tijdens de sessies verworven door in gesprek te gaan met 

de andere deelnemers.  

 

Wat vond je het meest praktisch inzetbare dat je vandaag hebt 

gehoord? 

 

Het meest praktisch inzetbare vonden veel deelnemers bepaalde materialen 

die ze ontdekten, zoals spelletjes en materialen die inzetbaar zijn bij 

taalstoornissen en communicatie met ouders. Ook specifieke materialen 

zoals Spreekbeeld, Sjoes of de aankomende audiobestanden van de Nik-

Nak boekjes werden onthouden om in te zetten in de praktijk. Sommigen 

vonden ook inspiratie voor acties zoals het kritisch bekijken van de 

engagementsverklaringen die scholen ouders voorleggen.   

 

Welke kennis, praktijkvoorbeelden of bedenkingen wil je zelf nog 

over de besproken thema's kwijt? 

 

Deelnemers vonden de koffieklets een fijne manier van netwerken. Er is 

veel materiaal voor handen, maar het blijkt toch interessant om ook uit te 

wisselen rond de praktische toepassing ervan. Op sommige scholen wordt 

het thema ook niet gezien als prioritair, waardoor men de handvaten en 

handleidingen mist. Het thema werd door de deelnemers – uiteraard – wél 

prioritair bevonden. Want Vlaanderen is niet meer mono-, maar wel degelijk 

intercultureel. 
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Alle kinderen bijzonder : levensbeschouwelijke communicatie met 

aandacht voor identiteit / Oostdijk, Andrea; van Remundt, Jos. - Budel: 

Damon, 2002. - 63 p., met: literatuurlijst. - ISBN: 90-5573-329-6: 8,08 euro  

Vindplaats Antwerpen: ro 3 alle  

Alle kinderen bijzonder: een nieuwe manier om de identiteit van alle 

leerlingen tot zijn recht te laten komen. Veel leerkrachten merken in hun 

dagelijkse praktijk de toenemende spanning tussen de eigen beleving van 

de eigen levensbeschouwelijke identiteit en de diversiteit binnen de 

schoolbevolking. Deze uitgave biedt de Leerkracht en de school een weg om heel praktisch 

om te gaan met levensbeschouwelijke communicatie, om spanning om te zetten in 

gezamenlijke kracht. Een uitgave voor verdieping, visieontwikkeling en vormgeving van de 

dagelijkse onderwijspraktijk met de leerling centraal.  

 

Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context / 

Timmerman, Christiane; Clycq, Noël; Segaert, Barbara; Van Avermaet, 

Piet; Sierens, Sven; Roosens, Eugeen. - Gent: Academia Press, 2012. - 236 

p.. - ISBN: 978-90-382-1903-5: 22,00 EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 1 cult  

Vindplaats Turnhout: ro 1 cult 

De samenleving en ook het onderwijspubliek worden steeds meer divers. 

Hoewel ons onderwijssysteem bekend staat als één van de beste ter 

wereld, is de kloof tussen leerlingen die zeer goed en zeer slecht presteren groot. Een 

meerderheid van de slechtst presterende leerlingen zijn jongeren met migratieachtergrond. 

De aanpak die scholen gaandeweg hebben ontwikkeld voor etnisch homogene 

klassengroepen blijkt niet meer toereikend. De etnisch-culturele en sociaaleconomisch 

heterogene samenstelling van de schoolpopulatie stelt nieuwe uitdagingen aan ons 

democratisch onderwijsproject. In dit boek maken gevestigde onderzoekers kanttekeningen 

bij het maatschappelijk debat en presenteren jonge wetenschappers de resultaten van hun 

onderzoek naar de ervaringen van ouders van verschillende etnisch-culturele achtergronden 

en de invloed van de schoolomgeving. Dit boek is het resultaat van het onderzoeksseminarie 
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Cultuuroverdracht en onderwijs in een multiculturele context die UCSIA en het 

Xaveriuscollege Borgerhout in februari 2011 organiseerden.  

 

Een andere kijk op diversiteit / Antrop-Gonzàles, René; Kavadias, 

Dimokritos ; Cetin, Özkan. - Leuven: Acco, 2013. - 114 p.. - ISBN: 978-90-

334-9196-2: 20,00 EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 1 ande  

Tussen maart en december 2012 organiseerde de commissie Diversiteit 

en Gelijke Onderwijskansen van de Vlor een seminariereeks over 

diversiteit en/in onderwijs. Verschillende sprekers, vanuit verschillende 

achtergronden en invalshoeken, presenteerden minder evidente en 

soms controversiële visies en methodes om de kansen op een succesvolle schoolloopbaan 

van leerlingen van diverse achtergronden te verbeteren. Deze publicatie bundelt al deze 

bijdragen: verhalen over scholen, leraren, ouders en leerlingen, cijfers en reflecties over 

afkomst en herkomst, over taal en identiteit en wat dat doet met iemands schoolloopbaan 

en hoe we er vanuit onderwijs kunnen op inspelen.  

 

Een klas vol kleur : omgaan met culturele diversiteit / Teune, Robert. - 

Amersfoort: Kwintessens Uitgevers, 2011. - 153 p.. - ISBN: 978-90-5788-

322-4: 45,00 EUR  

URL: http://www.eenklasvolkleur.nl 

Vindplaats Antwerpen: ro 3 klas  

Vindplaats Turnhout: ro 3 klas  

Dit boek geeft een inleiding in de huidige multiculturele samenleving en 

plaatst het onderwijs daarmee in verband. Leraren in basisscholen 

krijgen te maken met kinderen die in allerlei opzichten veel van elkaar kunnen verschillen. 

Deze diversiteit kan te maken hebben met verschillen in leerstijl, competenties, aanleg en 

persoonlijkheid, geslacht, huidkleur, lichamelijke eigenschappen,... Daarnaast zijn er 

verschillen die vallen onder gezinssamenstelling, sociale klasse, opleidingsniveau van ouders 

en dergelijke kenmerken. Door de veranderde samenstelling van de bevolking, spelen de 

verschillen in culturele achtergrond vaak een belangrijke rol. Binnen de culturele diversiteit 

vind je ook verschillende opvattingen en gebruiken op het gebied van levensbeschouwing en 

religie. Dit boek richt zich op de ontwikkeling van kennis en inzicht, maar ook op de 

vaardigheden en attitude in relatie tot intercultureel en interreligieus onderwijs. Feiten 

worden afgewisseld met opdrachten die uitdagen om te reflecteren op de eigen houding en 

visie op cultuur en religie in relatie met het onderwijs. De methodiek van het boek is 

gebaseerd op de concepten uit de Transactionele Analyse met betrekking tot communicatie. 

Een klas vol kleur is bedoeld voor leraren (in opleiding), onderwijsteams, onderwijsleiders, 

http://www.eenklasvolkleur.nl/
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kind- jeugd- en jongerenwerkers en verder iedereen die zich op een praktische manier wil 

verdiepen in interculturele communicatie. De uitgave wordt ondersteund door een website.  

 

Het meertalige kind / Orioni, Marinella. - Amsterdam: Van Gennep, 

2017. - 268 p.. - ISBN: 9789461644138: 19,90 EUR  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 meer  

In tegenstelling tot wat we soms denken is meertaligheid een wijd-

verbreid verschijnsel. In de meeste landen spreken de mensen meerdere 

talen, maar ook in ons land komt meertaligheid steeds meer voor. Niet 

altijd wordt een meertalig kind echter goed begrepen. Zeker niet in een 

omgeving waarin eentaligheid de norm is. Hoe leert een kind 

tegelijkertijd verschillende talen? Hoe schakelt hij over tussen de taal thuis en die op school? 

Hoe moet je als leerkracht op school het gedrag van een meertalig kind beoordelen? Het zijn 

lastige vragen waarop in dit boek antwoord gegeven wordt. De auteur is kind van 

migrantenouders en moeder in een gezin waarin drie talen worden gesproken. Marinella 

Orioni kent de realiteit waarmee het meertalige kind thuis, op de voorschoolse opvang, op 

school en bij de logopedist te maken krijgt en weet gerichte aanbevelingen te doen. 

 

Meertaligheid : een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen 

op school en in de buitenschoolse opvang / Gielen, Sara; Isçi, Ayse. - 

Sint-Niklaas: Abimo, 2015. - 383 p.. - ISBN: 978-94-6234-346-7: 29,95 

EUR  

Vindplaats Antwerpen: handcollectie vormingsmedewerker ; TAAL 2.12.1 

meer  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.1 meer  

Dit handboek is gebaseerd op de uitdagingen en ervaringen die voortvloeiden uit het 

wetenschappelijk onderbouwde project Thuistaal. Het boek biedt heel concrete handvatten, 

instrumenten en praktijkvoorbeelden aan om positief om te gaan met de meertalige rijkdom 

in je school, klas of werking. Het nodigt uit om inspirerend aan de slag te gaan en met je hele 

team een talenbeleid uit te stippelen. Het boek richt zich tot leerkrachten kleuter- en lager 

onderwijs, directies en zorgcoördinatoren, begeleiders in de buitenschoolse opvang en 

pedagogisch begeleiders. Het boek bestaat uit vijf delen. Deel 1: thuistaal binnen een 

krachtige leeromgeving, deel 2: aan de slag met het team, deel 3: aan de slag in de klas, deel 

4: aan de slag in de buitenschoolse opvang en deel 5: aan de slag met ouders.  
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Open ogen in de kleurrijke klas : perspectieven voor de 

onderwijspraktijk / Hajer, Maaike; Hanson, Mylène; Hijlkema, Betsy; et 

al.. - Bussum: Coutinho, 2007. - 182 p.. - ISBN: 978-90-469-0040-6: 22,00 

EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 6 open ;  

Vindplaats Turnhout: ro 6 open  

Leraren krijgen steeds vaker te maken met diversiteit in culturele 

achtergronden en taalvaardigheid binnen hun klassen. Lesgeven in zo'n kleurrijke klas vraagt 

oog voor leerlingen en hun eigenheid, oog voor het contact dat je als leraar hebt met de 

leerlingen, als basis voor hun actieve inbreng in klasseninteractie, en oog voor de 

taalontwikkeling vanuit die eigen inbreng. Dit boek heeft tot doel de leraar (in opleiding) aan 

te zetten met deze open ogen een onderzoekende houding te ontwikkelen in hun omgang 

met leerlingen. Achtereenvolgens komen de pedagogische, interpersoonlijke en 

(taal)didactische aspecten van het lesgeven aan de orde. Uitgangspunt van het boek is dat 

deze drie aspecten binnen communicatie in de klas als in elkaar grijpende tandwielen met 

elkaar samenhangen. In het slothoofdstuk brengen de auteurs deze tandwielen dan ook met 

elkaar in verband en concretiseren deze samenhang in hun bespreking van de casuïstiek. De 

theorie wordt verduidelijkt met behulp van veel voorbeelden, vaak zelfs uitgeschreven 

lesfragmenten, uit de dagelijkse lespraktijk en opdrachten die aanzetten tot reflectie. Het 

boek is bedoeld voor leraren in de bovenbouw van het basisonderwijs, docenten in het 

voortgezet onderwijs en studenten van de lerarenopleiding.  

 

Reflect to act / Unicef België. - Brussel: Unicef België, 2018. - 

veelv. gepag. 

Doelgroep: Volwassenen 17-18 jaar  

URL: http://leerkrachten.unicef.be/nl/  

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 refl  

'Reflect to act' is een pakket voor lerarenopleiders om met studenten stil te staan bij diverse 

actuele thema's: identiteit; gevoelens en gedachten; kinderrechten & participatie; 

gelijkenissen & verschillen; stereotypen & vooroordelen; kansen. Het is belangrijk om zowel 

bij (toekomstige) leerkrachten als bij leerlingen te investeren in competenties die nodig zijn 

voor het adequaat omgaan met vooroordelen en stereotypen (vb. inzake geslacht/gender, 

armoede, afkomst, taal, handicap ...). Kinderrechten bieden een overkoepelend kader voor 

het ontwikkelen van die specifieke competenties. Met dit pakket wordt het reflectief 

vermogen van toekomstige leraren m.b.t. stereotypen en vooroordelen versterkt. Bovendien 

worden hun bereidheid en vaardigheid om zichzelf in vraag te stellen in verband met deze 

thema's bevorderd. De studenten gaan eerst individueel aan de slag met een online teaser 

met inleefvragen, filmpjes en getuigenissen. Hierover krijgen ze feedback die een 

vertrekpunt kan vormen voor verdere reflectie tijdens bijvoorbeeld stages. Na afloop wordt 
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er teruggekoppeld in de les. De docent kan naar keuze alle of enkele thema's uitdiepen aan 

de hand van concrete werkvormen en achtergrondinformatie. Op de website vind je per 

thema een lesfiche, werkvormen, achtergrondinfo, reflectievragen en een filmpje.  

 

Stellingenspel voor leerkrachten rond meertalige opvoeding / Regionaal Integratiecentrum 

Foyer. - Brussel: Foyer, 2001., bevat: handleiding, 24 kaarten: 400 frank  

Vindplaats Antwerpen: dg 4 stel  

Dit stellingenspel is bedoeld voor leerkrachten uit het basisonderwijs. Bedoeling is om aan de 

hand van een aantal stellingen waarvan de A- en B-versie telkens twee verschillende meningen 

verkondigen, ideeën rond omgaan met meertaligheid op school bespreekbaar te maken, op 

zoek te gaan naar de oorsprong van deze meningen en ze te relativeren, als team bewust te 

worden van de verschillen tussen collega's en te groeien naar meer consensus, de 

leerkrachten oog te laten krijgen voor de mogelijkheden van een meertalige opvoeding.  

 

Van keukentafel tot 'God'. Belgische, Italiaanse en Marokkaanse 

ouders over identiteit en opvoeding / Clycq, Noël. - Antwerpen: Garant, 

2009. - 373 p.. - ISBN: 978-90-441-2306-7: 35,00 euro  

Vindplaats Antwerpen: ge 05.1 vank  

Waarom gebruiken Italiaanse Belgen een keukentafel om zich van 

Belgen, en 'God' om zich van Marokkanen te onderscheiden? Op welke 

wijze onderscheiden autochtone Belgen en Marokkaanse Belgen zich 

van 'de andere'? Meer nog, wat betekent dit voor de opvoeding van hun kinderen? Het gezin 

is de plek bij uitstek waar het socialisatieproces van kinderen zich voltrekt. Identiteiten 

worden er geconstrueerd en overgedragen met de ouders als spilfiguren. In dit boek worden 

de ideeën en ervaringen van ouders omtrent etnische identiteiten en genderidentiteiten 

bestudeerd. Hiervoor werden 42 ouders van Belgische, Italiaanse en Marokkaanse origine 

bevraagd. Bijzonder is dat dit boek tegelijkertijd aandacht besteedt aan religieuze 

achtergrond, taal, etniciteit en gender - dit niet alleen bij minderheden maar ook bij de 

maatschappelijk dominante 'Belgische' groep. De resultaten stellen een aantal 

vanzelfsprekendheden en onzichtbare machtsprocessen omtrent gender en etniciteit 

expliciet ter discussie.  
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Dit ben ik in Brussel : met de diversiteit in je klas aan de slag / Algoet, 

Marlies. - Gent: Academia Press, 2013. - handleiding (326 + 3 p. + cd); 5 

(knie)boekjes (16 p.); 5 x 10 A3-vertelplaten. - ISBN: 978-90-382-2074-1: 

65,00 EUR  

Doelgroep: 3-10 jaar  

URL: http://www.ditbenikinbrussel.be 

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.3.1 ditb  

Vindplaats Turnhout: WBE 5.3.1 ditb  

Dit ben ik in Brussel wil de diversiteit van jonge kinderen in de klas zichtbaar en 

bespreekbaar maken. Door meer erkenning te geven aan de sociaal-culturele bagage van de 

kinderen in de grootstad, kan men hun meervoudige identiteitsontwikkeling en groei naar 

een positief zelfbeeld meer kansen geven. Dit educatief pakket is bedoeld voor de tweede 

en derde kleuterklas, de eerste graad van het lager onderwijs én voor studenten 

lerarenopleiding. De kern van het pakket zijn verhalen over het dagdagelijkse leven van vijf 

kinderen in Brussel. De verhalen zijn het vertrekpunt van waaruit de diversiteit van de 

kinderen in de klas verder verkend wordt. Per verhaal zijn er tien vertelplaten die in een 

kamishibai kunnen worden gebruikt en een knieboekje. De handleiding, de cd en de 

bijbehorende website bieden de leerkracht achtergrondinformatie en een stappenplan voor 

de verwerking van de verhalen in de klas. Op de website staan alle foto's, audio-opnames, 

filmpjes en dergelijke materialen waarnaar verwezen wordt in de handleiding.  

 

Elkaar leren kennen = leren van elkaar : eigen identiteit en 

interculturele dialoog / Abram, Ido; Wesly, Jenny. - Utrecht: 

Forum, 2006. - 79 p.. - ISBN: 90-6734-501-6: 27,49 EUR  

Doelgroep: 9+ jaar  

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 elka  

Vindplaats Turnhout: WBE 5.2 elka  

Dit handboek beschrijft een praktische methode voor 

intercultureel leren, die in het onderwijs voor zowel leerlingen als voor docenten te 

gebruiken is. De methode in het boek is gebaseerd op het Arena-model. In de 'arena' van het 

leren en leven - die zowel strijdperk als podium kan zijn - komen twee beelden bij elkaar: 

hoe jij jezelf ziet (identiteit) en hoe anderen jou zien (imago). Die beelden kloppen niet altijd. 

En in elk geval zijn ze nooit helemaal hetzelfde. Dat verschil tussen identiteit en imago leidt 

vaak tot spanning en conflict, maar kan ook het spannende begin zijn van een dialoog. Door 

je open te stellen voor elkaars cultuur en belevingswereld, maak je het verschil tussen 

identiteit en imago kleiner: je leert elkaar (en jezelf) dus beter kennen.  

http://www.ditbenikinbrussel.be/
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Ik ben ik / Lobe, Mira; Weigel, Mira. - Rijswijk: De Vier Windstreken, 

2013. - prentenboek [30]p.. - ISBN: 978-90-5116-291-2 

Doelgroep: 5-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.2 ikbe  

Een prentenboek op rijm over een diertje dat zoekt naar zijn identiteit. 

Een kleurig dier wandelt vrolijk door de wei. Een kikker vraagt wat voor 

een dier hij (of zij) is, maar daar kan het dier niet op antwoorden. De 

kikker raadt aan om het aan de andere dieren te vragen en iemand te 

zoeken die er hetzelfde uitziet. Het dier loopt van de ene groep dieren naar de andere maar 

vindt niemand die precies is zoals hij/zij. Dan beseft het dier plots dat het gewoon "Ik-Ben-

Ik" is. We hebben dit prentenboek ook in het Duits. 

 

meertalige prentenboeken 

docAtlas beschikt over een uitgebreide collectie 

meertalige prentenboeken. Bekijk de collectie 

alvast online en vraag ons ter plekke of vooraf 

per mail om advies! 

 

 

Praatprikkels : 50 filosofische vragen voor kinderen / van Kempen, 

Fabien; van Schendel, Cindy. - Groningen: Filosofiejuf, 2012. - 50 

spelkaarten, 4 spelregelkaarten + 30 doorvraagkaarten. - ISBN: 978-90-

819717-0-6: 10,95 EUR  

Doelgroep: 5-12 jaar  

URL: http://www.filosofiejuf.nl/downloads 

Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.2 praa  

Praatprikkels bevat 50 kaartjes met een filosofische vraag zoals 'is een sleutel die op geen 

enkel slot past wel een sleutel?' en 'wie is de baas van onze taal?'. Deze prikkelende vragen 

zetten kinderen aan het denken en geven zo een aanzet voor eens een ander gesprek, op 

school in de kring of thuis aan de keukentafel. Elke vraag kan meerdere filosofische thema's 

oproepen zoals waarheid, tijd, vriendschap, identiteit, gelijkheid, vrijheid, enz. Filosoferen 

stimuleert de denkvaardigheden, de creativiteit, sociale vaardigheden en de 

taalontwikkeling. De gespreksleider geeft de kinderen beurten om te antwoorden en tracht 

hen zolang mogelijk te stimuleren om verder te denken door hun antwoorden te bevragen. 

Op de bijbehorende website kunnen er doorvraagkaartjes gedownload worden.  

http://webi.provant.be/lucene/webi/index.phtml?lg=N&refine=&o=DOCA&q=meertalig+prentenboek&b=DOCA
mailto:docatlas@provincieantwerpen.be
http://www.filosofiejuf.nl/downloads
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Saar en Jop: over identiteit, vriendschap en intimiteit / Borger - 

Korf, Arjet; ten Berge, Marieke. - Amersfoort: Kwintessens, 2011. - 

[29] p.. - ISBN: 978-90-338-3133-1: 149,50 EUR (incl. lesmap)  

Doelgroep: 3-8 jaar  

URL: http://www.saarenjop.nl 

Vindplaats Antwerpen: WEL 2.2 kind  

Dit prentenboekje werd geschreven bij de lessen in Kinderen en... 

liefde, relaties en seksualiteit. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de kinderen in de 

tweede en derde kleuterklas, maar is ook geschikt voor de kinderen in het eerste en tweede 

leerjaar, eventueel om zelf te lezen. In de tekst staan verschillende vragen die met de 

kinderen kunnen besproken worden. Achteraan in het boekje staan nog enkele 

voorbeeldvragen die kunnen gebruikt worden om samen met kinderen te praten over 

identiteit, vriendschap en intimiteit. Op de bijbehorende website vindt u meer informatie 

over relationele en seksuele vorming bij jonge kinderen, gesprekstips en printbare 

kleurplaten.  

 

SAMBA... samen spelen met Koffer Schaap 

/ Verlinde, Lieven; Tak, Fieke. - Antwerpen: 

De Boeck, 2010. - 47 + [26] p.. - ISBN: 978-

90-455-3297-4: 95,00 EUR  

Doelgroep: 0-6 jaar  

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 samb  

Koffer Schaap is een spelpakket voor jonge 

kinderen rond de thema's samen spelen, eigenheid en diversiteit. De familiale context van 

de kinderen staat centraal. Het pakket sluit aan bij de reeks SAMBA, SAmen Bouwen Aan, die 

is gebaseerd op de principes van het intercultureel en coöperatief leren. Kinderen kunnen 

zelfstandig of onder begeleiding met het spelpakket spelen. Het pakket werd ontwikkeld 

voor maatschappelijk kwetsbare kinderen, maar het is ook goed bruikbaar in andere 

groepen kinderen. De eenvoudig te gebruiken handleiding bij Koffer Schaap geeft de 

begeleider een concreet houvast en biedt kapstokken om te werken aan een positief 

zelfbeeld en de realiteit van elk kind. Door emoties zoals bang zijn, erbij willen horen en zich 

veilig voelen bespreekbaar te maken, krijgt die realiteit een plek en wordt aan moeilijk 

bespreekbare onderwerpen taal gegeven. Hierbij komen waarden en normen zoals naar 

elkaar luisteren en respect hebben voor elkaar ook aan bod. Samen spelen met Koffer 

Schaap is in het bijzonder bedoeld voor kleuters van 2,5 tot 4 jaar, maar je kunt het ook 

gebruiken voor oudere kleuters (5-6 jaar). In een apart hoofdstuk staan tips en concrete 

voorbeelden van hoe Koffer Schaap kan ingezet worden bij peuters jonger dan 2,5 jaar.  

http://www.saarenjop.nl/
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Trenziria: een methodiek voor groepsgesprekken over 

cultuur, migratie en identiteit / Huybrechts, Annelies. - 

Antwerpen: Interactie-Academie vzw, 2016. - ISBN: 

9789080126862: 45,00 EUR  

Doelgroep: 5+ jaar  

Vindplaats Antwerpen: WBE 5.2 tren  

Vindplaats Turnhout: WBE 5.2 tren  

Deze gespreksmethodiek is bedoeld om groepen te laten spreken en reflecteren over cultuur 

en migratie en de effecten hiervan op het vlak van identiteit en omgangsvormen tussen 

mensen. De methode wil de deelnemers een veilig en gestructureerd kader bieden om in 

groep over complexe processen te praten met ondersteuning van visueel materiaal. Doel is 

het samenwerken en samenleven te bevorderen. De methodiek kan ook voor individuele 

gesprekken gebruikt worden. De methode is ontstaan vanuit het werken met minderjarige 

vluchtelingen, maar ook andere thema's zoals buitenlandse stages, terugkeerprojecten naar 

landen van herkomst of doorreizen naar een derde land kunnen onderwerp van de reis 

worden. De reisgids loodst de deelnemers langs verschillende stopplaatsen waar 

achtereenvolgens de deelnemende landen worden voorgesteld, het gewenst gedrag van de 

inwoners van deze landen onder de loep genomen wordt, bekeken wordt hoe inwoners met 

elkaar omgaan, nagegaan wordt waarom en hoe inwoners van deze landen naar België of 

Nederland migreren, geanalyseerd wordt hoe interculturele contacten verlopen, dieper 

ingegaan wordt op hoe de dynamiek tussen de verschillende generaties in de landen van 

herkomst eruitziet, besproken wordt hoe migratie de identiteit beïnvloedt en tenslotte 

bekeken wordt wat ons allemaal wereldburgers maakt.  

Het Welkom Spel: ontdekkingstocht op school voor nieuwkomers & vrienden / Vermeeren, 

Hannah; Van Der Veken, Carmen; Vandendungen, Martine; 

De Keyser, Wouter; Dehouwer, Joeri; Vanparys, Katrijn; 

Schuurmans, Daniëlle. - Turnhout: Thomas More, 2017.  

Doelgroep: 5-14 jaar  

URL: https://youtu.be/ue02DJXuCRE 

Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.3 welk ; TAAL 2.8.2 welk ; TAAL 1.8.2 welk  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.8.2 welk ; TAAL 1.8.2 welk ; WEL 2.5.3 welk 

Het Welkom Spel werd uitgedacht door studenten van Thomas More op basis van een 

enquête bij Turnhoutse scholen die naar de noden peilde bij de opvang van anderstalige 

nieuwkomers. Het kan gespeeld worden met anderstalige kinderen en hun Nederlandstalige 

klasgenoten onder begeleiding van de leerkracht. Het spel stimuleert de mondelinge 

taalvaardigheid door het aanbieden van onder andere schoolse woordenschat en laat 

nieuwkomers kennismaken met de schoolcultuur bijvoorbeeld de dagindeling. Ten slotte 

komen ook gedragsregels aan bod. Om het spel tot een goed einde te kunnen brengen 

moeten alle leerlingen samenwerken.   

https://youtu.be/ue02DJXuCRE
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Oren in de knoop : auditieve oefenvormen / Boerboom, Hariëtte. - 's 

Hertogenbosch: LOWAN-vo, 2011. - map (229 p.) met 2 cd-roms + 4 

dozen: 1189,00 EUR  

Doelgroep: 13+ jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.4.1 oren  

 

Oren in de Knoop is ontwikkeld om gevarieerd en op maat de auditieve 

vaardigheden te stimuleren. Allerlei problemen bij het verwerven van 

Nederlands als tweede taal zijn terug te brengen naar een zeer zwakke 

basis in de auditieve vaardigheden: moeite met begrijpen van 

gesproken taal, moeite met productie van klanken (lijst met moedertaalspecifieke 

probleemklanken is opgenomen), ... De basis van onze gesproken taal ligt immers in het 

luisteren! Oren in de Knoop biedt een gevarieerde databank van stimulerende oefenvormen 

die individueel, groepsgewijs en/of klassikaal kunnen worden uitgevoerd. Door middel van 

een instaptoets en een evaluatietoets wordt duidelijk waar hiaten zitten in de auditieve 

vaardigheden van een leerling. Er is een opbouw van klanken naar woorden, naar zinnen 

gemaakt met aandacht voor auditieve discriminatie, analyse, synthese en prosodie. Bruikbaar 

in secundair en volwassenenonderwijs.  

 

 

 Fonemisch bewustzijn. Werkmap voor leerkrachten van groep 

1 en 2 van de basisschool / Huijbregts, Susanne; Förrer, Mariët. - 

Amersfoort: CPS onderwijsontwikkeling en advies, 2015. - 235 p.. 

- ISBN: 978-90-6508-598-6: 97,50 euro  

Doelgroep: 3 - 6 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.2 fone  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.4.2 fone  

 

Fonemisch bewustzijn staat voor 'het bewustzijn van klanken in 

woorden'. In de taal/leesmethoden voor groep 1-2 van de 

basisschool komt dit onderwerp nauwelijks aan de orde. Dit terwijl diverse onderzoeken 

hebben aangetoond dat fonemisch bewustzijn de grootste voorspeller is voor het al dan niet 

goed leren lezen in groep 3 / 1ste leerjaar. In deze werkmap vindt u uitgebreide 

achtergrondinformatie, een leerlijn, oefeningen, een overzicht van oefenwoorden, een aantal 

controletaken en de mogelijkheid om de vorderingen van de leerlingen ten aanzien van 

fonemisch bewustzijn bij te houden en te registreren.  
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Letters leren met het handige klankenboekje van Trijntje de Wit / 

de Wit-Gosker, Trijntje. - Zwolle: Lezen moet je doen, 2016. - 82 p.: 

0,00 euro  

Doelgroep: 5 - 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 klan  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.2 klan 

 

De klankgebaren uit dit klankenboekje maken deel uit van de methodiek "lezen moet je 

doén", waarin klankgebaren en pictogrammen worden aangeleerd als voorbereiding op het 

lezen en schrijven. Met het aanleren van klankgebaren kan al begonnen worden voordat er 

met het echte leesonderwijs gestart wordt. De klankgebaren helpen dan om de klanken 

goed te leren uitspreken. In een later stadium kan dan de letter aan het gebaar worden 

gekoppeld en is de cirkel rond: De letter roept het gebaar op en het gebaar roept de klank in 

herinnering.  

 

 

Lezen moet je doen : de methodiek / de Wit, Trijntje. - Warnsveld: 

Educate, 2013. - 37 p.. - (Lezen moet je doen): 25,00 EUR  

Doelgroep: 7 - 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 leze  

 

In deze uitgave wordt de methodiek van "Lezen moet je dóén" uitgelegd. 

Lezen moet je doen werkt met klankgebaren. De klanken worden in een 

beweging omgezet waarmee in het gebaar al iets van het letterteken 

tastbaar wordt. Met het aanleren van de gebaren wordt het klankbewustzijn gewekt. Vanuit 

het pictolezen wordt er gewerkt aan het schriftbewustzijn. Aan dit pictolezen worden 

vervolgens de letters toegevoegd. De letters van het alfabet zijn samengesteld uit tien 

grondvormen. Door deze vormen te benoemen kan de leerling het gebaar en daarmee ook de 

klank van de letter oproepen.  

 

 

Zien is snappen : grip op lessen Nederlands voor anderstalige kinderen / 

Coenen, Josee; Heijdenrijk, Marije. - Vlissingen: Bazalt, 2010. - 192 p.. - ISBN: 

978-94-6118-012-4: 58,00 EUR  

Doelgroep: 5 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.7.2 zien  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.7.2 zien  

Praktisch uitgewerkte grammaticale leerlijn voor taalonderwijs in groep 1 t/m 4 met één of 

meer anderstalige leerlingen in de klas. Het doel is een handreiking te geven hoe de docent 
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met eenvoudige middelen allerlei Nederlandse taalverschijnselen kan aanbieden. Aan de 

orde komen ondermeer het gebruik van lidwoorden, klanken en letters, zinsbouw, 

aanwijzende voornaamwoorden, samenstellingen, verbuigingen en vervoegingen. Het 

materiaal bestaat uit een boek en een cd-rom. Het bevat een toelichting voor de docent, 

vormen van aanbieding, oefenvormen en hulpmiddelen, zoals stickers, linten en gekleurde 

vellen. Veel materialen staan op de cd-rom, zodat ze op het digibord getoond of afgedrukt 

kunnen worden. 'Zien is snappen' kan ook worden ingezet als aanvulling op het programma 

voor mondeling Nederlands in de eerste opvang en de vervolgopvang in het reguliere 

onderwijs.  

 

 

Articulatie: een beknopt theoretisch en praktisch overzicht voor 

de logopedische behandeling van kinderen met problemen in de 

spraakverstaanbaarheid / Dijkstra-Buitendijk , Willy; van den 

Engel-Hoek , Lenie. - [S.l.]: logopediemateriaal.nl, 2013. - 151 p.. - 

ISBN: 978-94-6190-043-2 

Doelgroep: 3 - 14 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.4 arti  

 

Jonge kinderen leren verstaanbaar spreken in hun vroege ontwikkeling. Kinderen met 

problemen in deze ontwikkeling kunnen met behulp van logopedische begeleiding geholpen 

worden. Doel van dit boek met dvd is om een overzicht te geven van ideeën over articulatie, 

fonologie en logopedische therapie (deel 1). In deel 2 zijn ideeën voor speelse werkvormen bij 

elkaar gezet. Op de dvd zijn filmpjes te vinden die zowel als ondersteuning van de theorie als 

van de verschillende werkvormen gezien kunnen worden. Daarnaast staan veschillende 

oefenbladen op de dvd.  

  

 

De Signaleraar : logopedische informatie voor leerkrachten in het 

basisonderwijs / Huesmann, Elise; van de Sande, Inge. - [S.l.]: de 

Signaleraar, 2014. - cd-rom. - ISBN: 978-1-09-100397-2: 32,33 EUR  

Doelgroep: 5 - 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.5 sign  

 

De Signaleraar is een cd-rom voor leerkrachten basisonderwijs, die 

hulp biedt bij het signaleren van logopedische stoornissen, en adviezen geeft over het omgaan 

met een kind met een logopedisch probleem in de klas. Tijdige signalering is van groot belang 

voor het voorkomen van achterstanden op school en in de sociale ontwikkeling. Als een kind 

eenmaal zeven jaar is, kan een stoornis of een achterstand vaak niet helemaal weggewerkt 

worden! Op De Signaleraar komen de volgende logopedische stoornissen aan bod: 

taal(ontwikkelings)stoornissen, taalstoornissen en -problemen bij het leren van Nederlands 
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als Tweede Taal, articulatiestoornissen, afwijkende mondgewoonten, stotteren, broddelen, 

stemstoornissen, slechthorendheid, auditieve verwerkingsproblemen en dyslexie. Alle 

stoornissen worden kort inhoudelijk beschreven, met oorzaken en gevolgen. Per stoornis 

bevat De Signaleraar duidelijke signaleringslijsten. Ter verduidelijking bevat de cd-rom ruim 

45 video- en geluidsfragmenten over de verschillende stoornissen. De Signaleraar geeft ook 

veel praktische adviezen over hoe je in de klas kunt inspelen op de logopedische stoornis van 

een kind. Per stoornis worden tips voor bruikbare materialen, websites en literatuur gegeven.  

 

 

Klank voor Klank. Woord voor Woord. / Baarda, Diana; Krommedam-

Wiegertjes, Melissa; Coppens, Marjolein; Hollanders, Bregje. - 

Emmeloord: Uitgeverij Creativiti B.V., 2017 - (LOGO-Art). - ISBN: 

9789492529039: 295,00 EUR  

Doelgroep: 3 - 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.4 klan  

 

Klank voor klank, woord voor woord is een overzichtelijk articulatieprogramma dat breed 

inzetbaar is. Het materiaal richt zich op het verbeteren van de articulatie (fonetisch en 

fonologisch) op een gestructureerde wijze. Naast het oefenen op woordniveau is er ook 

aandacht voor het automatiseren en generaliseren in de spontane spraak. Het materiaal is 

ook bruikbaar als ondersteuning bij beginnend leesonderwijs wanneer wordt gewerkt aan 

klank-tekenkoppeling, klankbewustwording en het oefenen van de auditieve vaardigheden. 

Klank voor Klank, Woord voor Woord bestaat uit 3 mappen en een informatieboek : 2 mappen 

rondom medeklinkers en medeklinkerclusters en 1 map met klinkers en tweeklanken. De 

mappen zijn systematisch opgebouwd per klank en per klankpositie: drill-blad voor het 

inslijpen van (nieuwe) articulatiepatronen van de doelklank; Eenvoudige oefenwoorden in 

gekleurde afbeeldingen; oefenwoorden opbouwend van enkelvoudige tot meerlettergrepige 

woorden; Oefenwoorden waarin clusters centraal staan; Aanvullende oefeningen (zeggen en 

leggen, vertelplaten) waarbij op speelse wijze de transfer naar het spontaan spreken geoefend 

kan worden. In het Informatieboek Spraak korte achtergrondinfo over spraakontwikkeling en 

spraakproblemen; aangevuld met oefensuggesties én oefentips voor ouders in verschillende 

talen (Nederlands, Arabisch, Engels, Frans, Mandarijn, pools en Turks)De werkvormen zijn 

geschikt voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 2 tot 12 jaar.  
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Suus & Luuk: handpoppen / Baarda, Diana; Krommedam-Wiegertjes, 

Melissa. - Ternat: Baert, 2017.. - (LOGO-Art). - (Suus & Luuk): 129,00 EUR  

Doelgroep: 3 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.1 suus  

 

Deze vrolijke handpoppen Suus en Luuk zijn perfect als aanvullend 

materiaal bij de verschillende werkmappen. De poppen helpen kinderen zich thuis te voelen 

en zetten hen aan te vertellen, luisteren, ... Ze worden aangeboden als set van 2 grote 

handpoppen van 50 cm. Er is een opening aan de rugzijde. Beide handpoppen hebben een 

beweeglijke tong.  

 

 

Suus & Luuk Herfst-, Winter-, Lente- en Zomerboek / Baarda, Diana; 

Krommedam-Wiegertjes, Melissa. - Emmeloord: Uitgeverij Creativiti 

B.V., 2016. - veelv.gepag.. - (LOGO-Art). - (Suus & Luuk). - ISBN: 

9789492529008: 109,00 EUR  

Doelgroep: 3 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.1 suus  

 

Spelenderwijs wordt een beroep gedaan op luisteren, praten, denken en doen met als doel de 

spraak- en taalontwikkeling te stimuleren. Deze map bevat oefensuggesties, kleurrijke 

illustraties en (zwart-wit)kopieerbladen. Specifieke aandacht is er onder andere voor: 

begrijpend luisteren, woordenschat en woordkennis, begrippenkennis (o.a. voorzetsels, 

tellen, tegenstellingen.), categoriseren, verwoorden en zinsvorming, taal-denkrelaties en 

verhaalopbouw. Gemaakt door logopedisten en direct inzetbaar voor iedereen die met taal 

bezig is. Het themaboek kan zowel in individuele setting als groepssetting ingezet worden.  

 

 

 

Suus & Luuk staan op! / Baarda, Diana; Krommedam-Wiegertjes, 

Melissa. - Emmeloord: Uitgeverij Creativiti B.V., 2015 - (LOGO-Art). - 

(Suus & Luuk): 10,00 EUR  

Doelgroep: 3 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.3.1 suus  

 

Een praktische aanvulling op de themaboeken van Suus en Luuk; materiaal ontwikkeld door 

logopedisten waarbij spelenderwijs een beroep wordt gedaan op luisteren, praten, denken en 

doen met als doel de spraak- en taalontwikkeling te stimuleren. De kaartjes van Suus & Luuk 

Staan op! tonen een voor- en achterzijde van Suus en Luuk en kunnen daardoor op meerdere 

manieren ingezet worden. Het is veelzijdig materiaal dat zeer bruikbaar is bij de logopedische 

behandeling maar ook zeker binnen de school- of thuissituatie. Met deze kaartjes kan je 
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werken aan het stimuleren van de mondmotoriek (omblaaspoppetjes), specifieke 

articulatietherapie met behulp van bijvoorbeeld Metaphon (meneertje voor meneertje 

achter), woordbegrip (hij/zij, voorkant ~ achterkant, samen, voorzetsels, bezittelijke 

voornaamwoorden), zinsbegrip (geef de jas aan haar/hem, uitvoeren van opdrachten). De 

kaartjes van Suus & Luuk Staan op! kunnen afzonderlijk maar ook heel goed samen met de 

Suus & Luuk themaboeken gebruikt worden.  

 

 

Wijzer met klanken en letters / Mientjes, Christel; Wijdemans, 

Daniëlle; Klaassen, Lex. - Gelderland: Wijs met letters, 2017. - 3 

spelborden, 218 opdrachtkaarten, handleiding, scorekaart. - ISBN: 

7106627729171: 34,95 EUR  

Doelgroep: 5 - 8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 wijz 

Het spel Wijzer met klanken en letters daagt kleuters op een speelse manier uit om bezig te 

zijn met beginnende geletterdheid in al zijn facetten. Het spel bestaat uit 11 vaardigheden 

met een opbouwende moeilijkheidsgraad: passief en actief rijmen, analyse en synthese op 

klankgroep en klankniveau, woorden bedenken met letters en spelen met woorden 

(manipulatie).  

 

Klinkende klanken / Pans, Ria. - Wielsbeke: De Eenhoorn Educatief, 2001. - 44 p., met: ill.. - 

ISBN: 90-5838-103-X: 47,39 euro  

Doelgroep: 3 - 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.4 klin  

Klinkende klanken kan een hulp zijn om klanken aan te leren en in te oefenen op de 

verschillende niveaus, gaande van het klankniveau tot de spontane spraak. De ringmap bevat 

een introductiefiche met de gebruikte tekens bij de mondstandtekeningen en 44 

dubbelgevouwen werkfiches over de klanken die het Nederlands rijk is. Elke fiche bevat een 

tekening van de mondstand, een oefentekst en een grote kleurenillustratie waarin elementen 

met de bedoelde klank veelvuldig voorkomen.Zowel logopedisten, kleuterleidsters als 

leerkrachten kunnen deze map gebruiken om kinderen op een plezierige manier vertrouwd te 

maken met de klanken van de Nederlandse taal.  

 



21 
 

Synthese koffieklets@docAtlas 05/12/2018 

 

Eerst zien dan klanken horen : een spel om auditieve synthese, 

rijmen, beginklank en klankdeletie te oefenen met visuele 

ondersteuning van letters en plaatjes / Vissia, Marian. - [S.l.]: Eerst 

zien dan leren, [s.a.].  

Doelgroep: 7+ jaar  

URL: http://eerstziendanleren.nl/leermiddelen/fonemischbewustzijn/    

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 eers  

Een spel voor het oefenen van fonemisch bewustzijn. Rijmen, auditieve synthese, beginklank, 

klankdeletie. Eerst zien dan klanken horen bestaat uit 21 onderkaarten en 153 kleine kaartjes 

(gelamineerd). De fonemische oefeningen worden visueel gemaakt. Het steeds weer horen en 

zien van de klanken in het woord, zal er toe leiden dat het kind de oefening beheerst. Zien en 

tegelijkertijd benoemen staat centraal.  

 

Ik zie ik zie : oefenen met klanken / Nederkoorn, Anne. - 

Amsterdam: Anzicht, 2017. - 64 p.. - ISBN: 978-90-821690-1-0: 

24,95 EUR  

Doelgroep: 7+ jaar 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.9 ikzi  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.9 ikzi  

 

54 platen bij klanken van het Nederlands, om bij te vertellen, te luisteren, te schrijven, om 

spelletjes mee te doen en al doende te oefenen met klanken. Ruim 900 woorden voor 

zichtbare begrippen: dingen, dieren, mensen, acties en bijvoeglijke naamwoorden. Alfabetisch 

gerangschikt, om een plaat uit te kiezen of om een woord op te zoeken en te kunnen laten 

zien wat het betekent. Ik zie ik zie wil een ruggensteun zijn bij het leren lezen, spellen en 

praten. Het boek is te gebruiken op basaal niveau: vertellen wat je ziet, aanwijzen, benoemen, 

luisteren, herkennen. Of een stap verder: wat klinkt hetzelfde als? Welke verschillende 

klanken kan één letter hebben.  

 

 

Na Logo! / [s.n.]. - Konstanz: Trialogo, [s.a: 24,95 EUR 

(basisspel), 6,95 EUR (per kaartenset)  

Doelgroep: 5 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 nalo  

 

Dit spel kan gebruikt worden om aan woordenschatuitbreiding en aan de articulatie te werken 

van volgende klanken: K-initiaal,K-finaal,S, R, L, SP/ST/SCH. Woordenschat die aan bod komt: 

kleding, beroepen, dieren, bad, voeding en in huis. Het is geschikt voor logopediepraktijk, 

school en thuis. In dit spel gaan de spelers met hun TROLLI-speelfiguren 

http://eerstziendanleren.nl/leermiddelen/fonemischbewustzijn/
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BlaBlaBla / Héliot, Eric. - Frankrijk: Djeco, [s.a.]. - 240 kaarten, 1 

dobbelsteen, handleiding. - ISBN: 3070900084629: 14,90 EUR  

Doelgroep: 5+ jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 blab  

 

Associaties maken, beelden met elkaar in verband brengen, 

verhalen vertellen... een eenvoudig en leuk spel om discussies op 

gang te brengen. Geschikt vanaf 7 jaar, voor 3 tot 5 spelers.  

 

 

Kletskous! Verhalen vertellen en spelen met de stem / [s.n.]. - 

Konstanz: Trialogo, 2014. - (Taalbevorderend speelplezier): 19,95 

EUR  

Doelgroep: 5 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 klet  

 

Een compact spel om te leren hoe je verhalen vertelt. Dit spel is te 

gebruiken bij kinderen met zinsbouwproblemen of kinderen die moeite hebben met het 

vertellen van verhalen. Daarnaast is het ook goed in te zetten bij kinderen die stotteren en 

stemproblemen hebben. Wie vertelt het meest bij de grappige afbeeldingen? Hoe meer je 

vertelt, hoe meer winstenen je verdient! Met behulp van de dobbelsteen, kunnen 

verschillende stem- en spraakvariaties worden geoefend. Op de dobbelsteen staat een beer 

(lage stem), een muis (hoge stem), een raket (hoog spreektempo), een slak (laag 

spreektempo), een leeuw (harde stem), een fluistermond (zachte stem). De spelregels zijn 

vertaald in 17 talen, het spel is daarom geschikt als uitleenspel voor ouders met een andere 

moedertaal.  

 

 

Kaatje Klank / Van Severen, Lieve; Feryn, Sanne. - Belsele: Vlaamse 

Vereniging voor Logopedisten, 2016. - 66 p. (handleiding) - ISBN: 

9789491170270: 249,95 EUR  

Doelgroep: 3 - 6 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.4 kaat  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.4.4 kaat  

 

De wetenschappelijk onderbouwde taalmethodiek Kaatje Klank is ontworpen met als doel het 

klankbewustzijn, de luister- en de spreekvaardigheden van vierjarige kleuters te stimuleren in 

functie van het voorbereidend lezen (ontluikende geletterdheid). Deze vaardigheden zijn van 

cruciaal belang voor de ontwikkeling van het technisch lezen in het lager onderwijs. De 

methode omvat een handleiding en 60 activiteiten waarin de handpop Kaatje Klank samen 
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met de kleuters spelenderwijs enkele Nederlandse klanken zal ontdekken. Het gebruik van de 

handpop en ondersteunende prenten zorgen voor een muzische toets en een hoge 

betrokkenheid bij de kinderen. De doelgroep van deze methode zijn álle Nederlandstalige 

kleuters uit de tweede kleuterklas (groep 1). Anderstalige kleuters met een moedertaal die 

andere klanken omvat dan het Nederlands, krijgen bovendien de gelegenheid om de voor-

hen-vreemde Nederlandse klanken met verschillende zintuigen te exploreren. Dankzij de 

systematische opbouw van de klankpakketten en het inzetten van pre-teaching is deze 

methode een meerwaarde voor kansarmere kinderen. Kaatje Klank spitst zich toe op de 

vaardigheden die het cruciaalst zijn voor latere lees- en schrijfvaardigheden. Op die wijze is 

dit pakket zeker bruikbaar voor logopedisten die geregeld te maken krijgen met deze 

doelgroep. De methode is als volgt opgebouwd: eerst komt de handleiding, gevolgd door 12 

klankpakketten. Elk klankpakket bevat 5 tot 6 activiteitenfiches met bijhorende prenten. Per 

klankpakket is er een Eerst-Hulp-Bij-Kaatje-Klank (EHBK)-fiche die ondersteunende info geeft 

over de articulatie van de klank en de gehanteerde werkvormen.  

 

 

 Moeilijke letters lezen : prentenboek / Vleeschouwer, Betty. - Leuven: 

acco, 2012. - 62 p.. - ISBN: 978-90-334-9183-2: 18,20 EUR  

Doelgroep: 9 - 16 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 moei  

 

Vanuit haar praktijk als logopediste schreef de auteur het concrete 

werkboek Moeilijke letters lezen. In dit kleurrijk alfabetboekje worden de 

versjes gebundeld uit het boek Moeilijke letters lezen. Dit boek bevat echter meer dan de 

versjes bij de moeilijke letters: je vindt er alle grafemen van onze taal. Elke klinker komt aan 

bod als korte en lange klinker, maar ook tweeklanken en spellingsregels die aanleiding geven 

tot foutief lezen, hebben hun versje. Het versjesboek kun je ruimer gebruiken dan een 

leesboek: je kunt ermee werken aan woordenschatuitbreiding, articulatie, fonologisch 

bewustzijn, doe-lezen Het boekje kan voorgelezen worden vanaf de 3de kleuterklas en is 

bruikbaar als leesboek voor de 1ste en 2de graad van de basisschool.  

 

 

Moeilijke letters lezen : oefenbladen dyslexie / Vleeschouwer, Betty. - Leuven: acco, 2012. - 

206 p.. - ISBN: 978-90-334-8947-1: 30,00 EUR  

Doelgroep: 9 - 16 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.7 moei  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.7 moei  

 

Vanuit haar praktijk als logopediste schreef de auteur dit concreet werkboek. De werkblaadjes 

zetten kinderen met dyslexie op een leuke en afwisselende manier op weg naar automatisatie. 

Het richt zich tot logopedisten, remedial teachers en zorgcoördinatoren. 
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LOGO-Art Basis / Jongsma, Bas; de Boer-Jongsma, Neeke; Haasjes-

Jongsma, Wenda. - [S.l.]: LOGO-Art, 2017. - 3 ringbanden. - (LOGO-

Art). - ISBN: 9789491709029: 449,00 euro  

Doelgroep: 3 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.4 logo  

 

Dit pakket bevat een ruime op klank geordende verzameling 

afbeeldingen voor logopedie en onderwijs. De set bevat drie ringbanden met in totaal meer 

dan 1000 bladzijden vol met afbeeldingen en woordenlijsten van eigentijdse woorden. De 

woorden zijn gekozen op volgorde van de ontwikkeling van de woordenschat van een kind 

volgens de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK). De doelgroep is breed: bruikbaar 

vanaf 2 jaar, maar zeker ook nuttig om aan uitspraakverbetering te werken bij oudere 

anderstalige nieuwkomers.  

 

 

LOGO-Art : lange woorden / Baarda, Diana; de Boer-Jongsma, Neeke; Haasjes-Jongsma, 

Wenda. - [S.l.]: Logo-Start, 2011. - 90 p.. - (LOGO-Art). - ISBN: 978-90-816972-4-8: 90,00 EUR  

Doelgroep: 3 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.4 logo  

 

LOGO-Art. Lange Woorden bestaat uit een ruime hoeveelheid lange woorden geselecteerd op 

aantal lettergrepen en op plaats van klemtoon in het woord; daarnaast woorden met be, ge, 

en ver. Praktisch en aantrekkelijk oefenmateriaal voor training van de uitstempeling en 

articulatie van lange woorden. Ook geschikt als aanvulling in het (dyslexie)onderwijs.  

 

 

LOGO-Art Intensief / Baarda, Diana; de Boer-Jongsma, Neeke; Haasjes-Jongsma, Wenda. - 

Ternat: Baert, 2012. - veelv. gepagineerd. - (LOGO-Art). - ISBN: 9789081697279: 99,00 EUR  

Doelgroep: 3 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.4 logo  

 

LOGO-Art Intensief is een map met articulatieoefeningen voor het automatiseren van de 

oefenklanken en voor pittige articulatie. LOGO-Art Intensief kan gebruikt worden wanneer 

een kind moeite heeft met de transfer van de geleerde spraakklank naar de spontane spraak. 

De aangeleerde spraakklank wordt intensief geoefend waardoor er gewerkt wordt aan de 

automatisering van de oefenklank. Deze map bestaat uit circa 300 tekeningen met 

bijbehorende oefenteksten op drie niveaus: opbouwend van eenvoudige herhalende 

woorden naar complexere zinnen rond de doelklank.  

 

  



25 
 

Synthese koffieklets@docAtlas 05/12/2018 

 

LOGO-Art verzamelplaten : praatplaten met klankversjes / Baarda, Diana; de Boer-Jongsma, 

Neeke; Haasjes-Jongsma, Wenda. - Ternat: Baert, 2001. - III-XVIII, 277 p.. - (LOGO-Art): 80,19 

euro  

Doelgroep: 3 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.4 logo  

 

Deze map bestaat uit een kopieerband met in totaal 134 praatplaten, klankversjes en 

woordenlijsten om te kopiëren voor eigen gebruik. In de map komen eerst de medeklinkers 

en daarna de klinkers en de tweeklanken aan de orde. Omdat de verzamelplaten zowel voor 

de logopedie als voor het onderwijs (voorbereidend en aanvankelijk leesonderwijs) is 

ontwikkeld, komen deze twee werkvelden in aparte hoofdstukken aan de orde. Hoofdstuk 1 

betreft de logopedie en in hoofdstuk 2 komt het onderwijs aan bod.  

 

 

LOGO-Art : absurd / Baarda, Diana; de Boer-Jongsma, Neeke; Haasjes-Jongsma, Wenda. - 

[S.l.]: Logo-Start, 2012. - 75 p.. - (LOGO-Art). - ISBN: 978-90-816972-5-5: 35,00 EUR  

Doelgroep: 3 - 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 logo  

 

LOGO-Art. Absurd bevat 75 afbeeldingen op A5-formaat met grappige/prikkelende 

tekeningen voor het uitlokken van taal. Op elke afbeelding staat iets geks. Kinderen worden 

uitgedaagd te vertellen wat er raar of mis is. De leerkracht/therapeut kan door 

denkstimulerende vragen het kind verder uitdagen tot het verwoorden van waarom het gek 

is, hoe het eigenlijk moet, waarom het niet kan etc.LOGO-Art. Absurd is te gebruiken voor 

kinderen vanaf een ontwikkelingsleeftijd van circa 3 jaar.  

 

 

LOGO-Art : oops! / Baarda, Diana; de Boer-Jongsma, Neeke; Haasjes-Jongsma, Wenda. - 

[S.l.]: LOGO-Start, 2012. - 108 p.. - (LOGO-Art). - ISBN: 978-90-816972-6-2: 49,00 EUR  

Doelgroep: 5 - 12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 logo 

 

Bruggen bouwen met taal. Oops is een verzameling met aantrekkelijke tekeningen die per 

twee bij elkaar horen. Eigenlijk zijn het logische reeksen waarvan de tussenliggende plaatjes 

ontbreken. Het kind kan zelf invullen wat het denkt dat er gebeurd is. Door het stellen van 

(denkstimulerende) vragen kan het vertellen nog verder gestimuleerd worden. Op de rechter 

pagina staat afbeelding 1 en als je de bladzijde omslaat staat links nogmaal afbeelding 1 en 

daarnaast afbeelding 2. Eerst kijk je dus met het kind naar afbeelding 1 en praat erover en 

daarna kijk je wat er gebeurd is en praat je over het verloop. De emoties die de verhaaltjes 

oproepen zijn ook zeker onderwerp van gesprek! In de verantwoording staat een uitgebreide 

lijst met voorbeeldvragen.  
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Die leest / Stut, Mirte; van Donkelaar, Geurt. - Haarlem: Gottmer, 

2016. - [88] p.. - ISBN: 978-90-257-6605-4: 14,95 EUR  

Doelgroep: 3 - 8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 diel  

 

Dit boek is een leuke aanvulling op het kwartet ‘die vier’, en vice versa. Dezelfde klanken, 

letters en woorden komen aan bod, maar nu netjes bij elkaar geplaatst in een boek. Foto's en 

tekeningen prikkelen en nodigen uit om mee aan de slag te gaan: wat is de letter of klank die 

de illustraties met elkaar verbindt? Welk woord is lang, kort, grappig, . Welk woord kende je 

nog niet? Op een speelse manier kunnen jonge kinderen in de beginnende geletterdheidsfase 

op verkenning gaan in de wereld van letters en klanken.  

 

 

Pim & Pom woordmemo / Westendorp, Fiep. - Tilburg: Zwijsen, 2015. - 60 

kaartjes, 1 blad met spelregels. - ISBN: 978-90-487-2291-4: 13,50 EUR  

Doelgroep: 3 - 8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2 woor  

 

Deze woordmemory bevat verschillende spelcombinaties: dezelfde 

afbeeldingen zoeken, of een afbeelding gecombineerd met het woord, het 

woord gecombineerd met de beginletter, ... Met dit spel kan geoefend worden op het 

onderscheiden van klanken in woorden, het koppelen van klanken aan letters, het herkennen 

en benoemen van letters en woorden, ...  

 

 

Toverwoorden en heksenspreuken : een spel voor het oefenen 

van klanken / Stöckl, Claudia. - Bodegraven: ProLog-K2-Therapie, 

2007: 69,50 EUR  

Doelgroep: 3 - 8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.2. tove ; TAAL 1.5.2 tove  

 

Vier spellen in één voor het oefenen van de klanken k, l, r, s. De vier spellen houden zich aan 

de stapsgewijze opbouw van articulatietherapie: doelklank, klankpositie en 

moeilijkheidsgraad. Het oefenen wordt eenvoudiger gemaakt door de leuke tekeningen, 

grappige opdrachten en rijmpjes rondom de heks en haar dieren in de heksenkeuken. Zo 

kunnen kinderen spelenderwijs en met plezier hun uitspraak oefenen. Voor 2 tot 4 spelers 

vanaf 4 jaar. Met aanvullingsset g en v/f.  
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Dizzy. Het beroemde geheugenspel met klanken, woorden én 

symbolen / [s.n.]. - Elst: Marant, 2015. - handleiding, 192 

kaartjes: 18,00 EUR  

Doelgroep: 7 - 16 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 dizz  

 

Met dit spel voor jong en oud wordt spelenderwijs de 

leessnelheid én de nauwkeurigheid van het lezen van bestaande woorden verbeterd. Ook voor 

kinderen zonder dyslexie is het spel geschikt. Met Dizzy oefenen de spelers met klanken, 

woorden en symbolen. Het gebruik van symbolen behoort niet standaard tot het lees- en 

spellingonderwijs. Het is een werkwijze die vaak ingezet wordt tijdens een 

dyslexiebehandeling. Het doel van het gebruik van symbolen is om de complexiteit van taal te 

vereenvoudigen, door de structuur van woorden inzichtelijk(er) te maken.  

 

 

Het uitspraakkwartet / Vanderheyden, Annick. - Antwerpen: 

Garant, 2018. - ISBN: 9789044136418: 35,00 EUR  

Doelgroep: 9+ jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 uits  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 uits  

 

De focus van dit kwartetspel ligt op de vocalen en de 

diftongen. Al spelend leren cursisten de korte klanken, lange klanken en de tweeklanken 

correct uitspreken, bovendien kunnen ze hun woordenschat nog uitbreiden. Dit spel is nuttig 

voor alle NT2-cursisten (Nederlands voor anderstaligen), jong en oud. Ook reeds gevorderde 

NT2-ers kunnen hun uitspraak, en verstaanbaarheid dus, verder verbeteren met dit spel.  

 

 

De wereld in mijn handen : beeldige hand- en vingerversjes / 

Dieltiens, Kristien; Praagman, Milja. - Wielsbeke: De Eenhoorn, 2013. - 

103 p.. - ISBN: 978-90-5838-894-0: 19,95 EUR  

Doelgroep: 0 - -6 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.9.4 were  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.9.4 were  

 

Dit boek bevat oude en nieuwe vinger- en handversjes die volwassenen met kinderen thuis, 

in de kinderopvang, bij onthaalouders en op school samen kunnen doen. De versjes stimuleren 

de taalontwikkeling en de fijne motoriek. Er zijn versjes voor één of meerdere kinderen, 

vinger- en handspelletjes voor een kindje op schoot, spelletjes tijdens de verzorging van de 

baby, ... Op de bijhorende dvd tonen ouders en grootouders hoe de spelletjes worden 

uitgevoerd.  
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Horen, zien en schrijven: NT2-startprogramma voor kinderen die in 

het Nederlands niet aanspreekbaar zijn. Zeg maar na...! / Mulder-de 

Vree, Edith. - Rotterdam: Bazalt, 2013. - werkboekje, cd. - (Horen, zien 

en schrijven: NT2-startprogramma voor kinderen die in het Nederlands 

niet aanspreekbaar zijn [handleiding]): 15,00 (cd+ boekje), 498 EUR 

(complete set)  

Doelgroep: 5 - 12 jaar  

URL: http://www.hco.nl/?id=959 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.2.2 hore  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.2.2 hore  

 

Horen, Zien en Schrijven is een NT2-start-programma voor kinderen die in het Nederlands niet 

aanspreekbaar zijn. Zeg maar na...! is een uitspraakoefeningenboekje met cd om bekend te 

raken met de Nederlandse klanken in woorden.  

 

 

Letters leren is een eitje! : ezelsbruggetjes om letters & klanken uit 

elkaar te houden / Cramer, Rita. - Amsterdam: Cramer, 2014. - 48 p.. - 

ISBN: 978-90-822317-0-0: 14,95 EUR  

Doelgroep: 3 - 8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.2 lett  

 

Dit boekje staat vol ezelsbruggetjes om letters en klanken uit elkaar te 

houden. De ezelsbruggetjes zijn zo veel mogelijk gekoppeld aan de vorm van de letter of de 

klank en daardoor makkelijker te onthouden. Voor kinderen die net leren lezen en voor zij die 

het moeilijk hebben om letters en klanken te herkennen. De speelse aanpak en opmaak van 

het boek is gericht op jonge kinderen maar het boek kan ook gebruikt worden voor oudere 

kinderen die in de Nederlandse taal gealfabetiseerd worden.  

 

 

Alle kinderen : een abc van gemene versjes / Kuhl, Anke; 

Schmitz-Kuhl, Martin; Dijkstra, Lida. - Amsterdam: Uitgeverij 

Luitingh-Sijthoff, 2016. - [56] p.. - ISBN: 978-90-245-7380-6: 

14,99 EUR  

Doelgroep: 5 - 10 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 alle  

 

In dit abc-boek staan er bij elke letter van het alfabet gemene versjes over kinderen en hun 

onfortuinlijke avonturen. Leuk boek om het thema pesten aan te snijden en het alfabet in te 

oefenen.  

 

http://www.hco.nl/?id=959
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Nu versta ik je! Uitspraak Nederlands voor Anderstaligen. Belgische 

editie / Blomme, Ines; Nordin, Annelies; Potargent, Johanna. - Leuven: 

Acco, 2013. - 202 p., cd. - ISBN: 978-90-334-9316-4: 41,50 EUR  

Doelgroep: Volwassenen  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 4.4.4 nuve  

Vindplaats Turnhout: TAAL 4.4.4 nuve  

 

Met het boek Nu versta ik je! en de bijbehorende cd kan de beginnende en gevorderde 

anderstalige student zelfstandig zijn uitspraak verbeteren. De student kan de aangeboden 

cyclus van klanken chronologisch doorlopen of hij kan die klankcombinaties en oefeningen 

selecteren die voor hem relevant zijn. Via een contrastieve aanpak komen alle vocalen en de 

meeste consonanten aan bod, zowel op woord-, zins- als tekstniveau. Aan de hand van 

specifieke oefeningen op woord- en zinsaccent, klankverbindingen en prosodie, kan de 

student niet alleen de uitspraak van specifieke klanken trainen maar ook zijn verstaanbaarheid 

in het algemeen verbeteren. De transfer naar de spontane spraak gebeurt door 

communicatieve oefeningen zoals taalriedels, dialogen, open vragen, rollenspelen enz. 

Handige tips en oefeningen maken het boek ook geschikt voor gebruik in de klas. Bovendien 

is er een appendix met extra uitspraakoefeningen bij de methode Vanzelfsprekend en Niet 

Vanzelfsprekend.  

 

 

 Video: Effectief klankonderwijs helpt nieuwkomers nederlands leren als tweede taal 

https://www.leraar24.nl/effectief-klankonderwijs-helpt-nieuwkomers-nederlands-

leren-als-tweede-taal/  

 

 Artikel: nieuwkomers starten altijd met klankonderwijs! 

https://www.hco.nl/images/paginas/indegroep/NT2/klankonderwijs_def.pdf  

 

 De speelbode: webshop met spelmateriaal voor logopedisten. Beheerder Emmelie 

probeert alle spelmaterialen zelf uit en geeft zowel op de website als op haar 

facebookpagina tips om de materialen in te zetten voor klankonderwijs 

http://www.despeelbode.be/index.php/nl/  

https://www.facebook.com/groups/1160005157358755/  

 

 Brochure: Taal en teken 

https://www.hco.nl/images/paginas/indegroep/NT2/Taal%20en%20teken%20_web.

pdf  

 

  

https://www.leraar24.nl/effectief-klankonderwijs-helpt-nieuwkomers-nederlands-leren-als-tweede-taal/
https://www.leraar24.nl/effectief-klankonderwijs-helpt-nieuwkomers-nederlands-leren-als-tweede-taal/
https://www.hco.nl/images/paginas/indegroep/NT2/klankonderwijs_def.pdf
http://www.despeelbode.be/index.php/nl/
https://www.facebook.com/groups/1160005157358755/
https://www.hco.nl/images/paginas/indegroep/NT2/Taal%20en%20teken%20_web.pdf
https://www.hco.nl/images/paginas/indegroep/NT2/Taal%20en%20teken%20_web.pdf
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Is die taal van ver of van hier? Wegwijs in talensensibilisering, van 

kleuters tot adolescenten / Devlieger, Mieke; Frijns, Carolien; Sierens, 

Sven; Van Gorp, Koen. - Leuven: ACCO, 2012. - 60 p.. - ISBN: 978-90-334-

8806-1: 9,95 EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 6 isdi ;  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.3 isdi  

 

Elke dag horen, spreken en lezen we verschillende talen en 

taalvariëteiten. Die meertalige realiteit weerspiegelt zich in onze scholen. Hoe leren we onze 

leerlingen met die taaldiversiteit omgaan en hoe kunnen we deze positief aanwenden op de 

klasvloer? Talensensibilisering biedt kansen. Via een internationale praktijkgerichte 

literatuurstudie en een bevraging van internationale en Vlaamse experts werd onderzocht 

wat het concept talensensibilisering inhoudt en wat de effecten zijn op leerlingen en 

leerkrachten. Dit onderzoek leverde een wetenschappelijk rapport op en een wegwijzer voor 

de Vlaamse onderwijspraktijk. Dit boekje, de wegwijzer, is bedoeld voor leerkrachten, 

coördinatoren en directies die op hun school talensensibiliserend willen werken of meer 

inzicht willen krijgen in de sterke en minder sterke kanten van hun aanpak. Een vraag-

antwoordmodel biedt een conceptueel kader voor een krachtige toepassing van 

talensensibilisering in de klas en voor de inpassing in een talenbeleid op school. Handzame 

tips, inspirerende praktijkvoorbeelden en referenties naar lesmaterialen geven inzicht in de 

kansen van talensensibilisering. 

 

 

Meer dan één taalbeschouwing : een lessenpakket over talen, 

meertaligheid en taaldiversiteit / De Smedt, Hilde; Leon, Hilde; 

Schrauwen, Werner. - Brussel: Regionaal Integratiecentrum Foyer, 

2003. - lerarenbundel, leerlingenbundel, bundel spelmateriaal: 

28,00 EUR  

Doelgroep: 9-14 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.12.3 meer ; TAAL 2.12.3 meer  

Vindplaats Turnhout: TAAL 3.12.3 meer  

 

Dit is een gevarieerde bundel lessen over talen, meertaligheid en taaldiversiteit. Er wordt in 

de lessen ook gebruik gemaakt van de taaldiversiteit die in de klas aanwezig is. Een eerste 

deel van de bundel maakt gebruik van de CLIM-methodiek. Dit houd in dat de leerlingen met 

het materiaal op een zelfstandige, interactieve en samenwerkende manier met elkaar aan de 
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slag kunnen. Het tweede deel bevat kortere leseenheden in de vorm van aparte lesfiches 

over allerlei talige thema's. Er wordt niet enkel aandacht geschonken aan de 

eigenaardigheden van bijvoorbeeld het Nederlands, Frans of Turks, maar ook jongerentaal, 

socio- en regiolecten en gebarentaal komen aan bod.  

 

 

Talensensibilisering in het kleuter- en lager onderwijs: Tips 

voor de klas- en schoolpraktijk / Gielen, Sara; Padmos, Tineke; 

Philips, Iris; Truyts, Ilona. - Leuven: Centrum voor Taal en 

Onderwijs, 2012. - 25 p.: 0,00 EUR  

URL: https://goo.gl/0qr0sk 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 tale  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.12.3 tale 

 

In deze brochure vind je korte informatie over wat talensensibilisering inhoudt, wat de doelen 

ervan zijn, binnen welke eindtermen je eraan kan werken en hoe het past binnen het 

talenbeleid van je school. Hierop volgt een reeks tips over hoe je talensensibilisering kunt 

integreren in je lessen.  

 

 

Sjoes: Lesmateriaal voor het basisonderwijs ter stimulering van 

taalbewustzijn en meertaligheid, van inclusie en saamhorigheid / 

Helsloot, Karijn; Fleur, Daemen. - Amsterdam: Studio Taalwetenschap, 

2018. - 64 p.. - ISBN: 9789082854701: EUR 35,00  

URL: https://bit.ly/2W1lL4U 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.1 sjoe 

 

SJOES geeft de leerkracht in het basisonderwijs twaalf lessen in handen 

om de meertaligheid van zijn klas grijpbaar te maken. Speels en oppervlakkig, of juist serieus 

en diepgravend, ontdekken de leerlingen de eigenschappen van taal, van hun eigen talen en 

van andere talen. De verwantschap tussen woorden wordt zichtbaar. En juist dat hele andere 

woord voor hetzelfde begrip spreekt tot de verbeelding. Grammaticale verschillen tussen 

talen, en hun overeenkomsten, worden door SJOES onderwerp van gesprek. Taalachterstand 

verandert zo in verrijkende talenkennis. Het boek is een herwerkte versie van de 

downloadbare methode 'SJOES' uit 2016.  

https://goo.gl/0qr0sk
https://bit.ly/2W1lL4U
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Elodil: Enseigner en milieu pluriethnique et plurilingue / Armand, 

Françoise; Maraillet, Erica. - [S.l.]: Université de Montreal, 2013. - 146 

p.. - ISBN: 9780439517430 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 educ 

 

Deze Franstalige handleiding focust op talensensibilisering en 

intercultureel onderwijs. Een praktische gids met allerlei activiteiten 

om aan taalontwikkeling en taalbewustzijn te werken. 

 

 

Taal(v)aardigheden: Een praktische gids rond talensensibilisering in de kleuterschool + 

Praktijkmap / De Cuyper, Jolien. - Mechelen: Thomas More, 2014. - 59 p. (gids), 60 p. 

(praktijkmap), dvd 

Doelgroep: 3-6 jaar  

URL: http://www.scriptiebank.be/scriptie/taalvaardigheden 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.3 taal  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.3 taal  

 

Wat is talensensibilisering? Hoe past deze aanpak in een modern schoolbeleid en vanwaar de 

begripsverwarring met taalinitiatie? Betekent aandacht hebben voor talensensibilisering extra 

werk voor de al vaak administratief overbelaste leerkracht of biedt het net opportuniteiten 

voor elke zoekende onderwijsdeskundige? Talensensibilisering biedt toegevoegde waarde in 

de diversiteit die onze maatschappij eigen is. Het is een visie om kinderen niet zozeer andere 

talen te leren, dan wel om hen met een open geest andere talen en culturen te laten 

ontdekken. En dat is precies wat leerkrachten vanuit hun pedagogische rol kunnen doen: 

kinderen gevoelig maken voor verschillende talen en culturen of voor taal in het algemeen. 

Het eerste deel van dit eindwerk biedt een theoretisch luik; de praktijkgids (het tweede deel) 

biedt aanknopingspunten, uitgewerkte voorbeeldactiviteiten en praktijkvoorbeelden.  

 

 

Talen op een kier : talensensibilisering voor het basisonderwijs / 

Jonckheere, Sofie; De Doncker, Hadewijch; De Smedt, Hilde. - Mechelen: 

Plantyn, 2009. - 413 p. + 40 lesfiches + online ICT, met: audio cd. - ISBN: 

978-90-301-9616-7: 50,00 EUR  

Doelgroep: 5-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 tale ; TAAL 2.12.3 tale ; TAAL 1.12.3 

tale  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.3 tale 

 

'Talen op een kier, talensensibilisering voor het basisonderwijs' laat kinderen van 5 tot 12 jaar 

op een leuke manier kennismaken met verschillende talen en culturen. De publicatie bevat 40 

http://www.scriptiebank.be/scriptie/taalvaardigheden
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volledig uitgewerkte lessen. Telkens beginnend met een korte samenvatting van de inhoud 

van de les en eindigend met websites voor extra achtergrondinformatie. 'Talen op een kier' 

kan meteen gebruikt worden in de klas. Het volledige lesverloop staat duidelijk aangegeven. 

Bijna alle lesfiches kunnen zowel in taalhomogene als in taalheterogene groepen gebruikt 

worden. Voor elke les worden duidelijke doelstellingen geformuleerd en staat vermeld aan 

welke ontwikkelingsdoelen en eindtermen gewerkt wordt. De lesfiches zijn ontwikkeld binnen 

verschillende leergebieden. 

 

 

Thuis spreek ik ook! / De Smedt, Hilde; Truyts, Ilona; Gielen, Sara; Roels, 

Britt. - [S.l.]: Regionaal Integratiecentrum Foyer, 2016. 

URL: https://bit.ly/2HjG7D9 

Vindplaats Antwerpen: URL  

Vindplaats Turnhout: URL 

 

Deze bundel kreeg een nieuwe inhoud dankzij de samenwerking tussen 

het Kruispunt Migratie-Integratie, de Pedagogische Begeleidingsdienst 

Stad Gent, het Steunpunt Diversiteit en Leren en het Regionaal Integratiecentrum Foyer. De 

bundel bevat didactische suggesties om thuistalen op een aangename en motiverende wijze 

aan bod te laten komen tijdens lessen en/of activiteiten met kinderen tot 12 jaar. De bundel 

kan gebruikt worden in elk groepsverband, dus zowel in lessen op school als in georganiseerde 

vrijetijdsmomenten. Bij het materiaal hoort een talenpas (als vereenvoudigde vorm van een 

taalportfolio) waarop kinderen kunnen noteren welke talen zij al kennen, welke zij gebruiken 

en welke zij nog zouden willen leren. Je vindt de complete bundel gratis online via de link. 

 

 

Alles taal? Kansen voor meertaligheid / Broekema, Maja; Corvers, Petra; Gerda, Henriett. - 

Leiden: Zorn Uitgeverij, 2009. - 31 p. 

Doelgroep: 11-16 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.12.3 alle  

Vindplaats Turnhout: T 07.01.353 

 

Een kopieerwerkboek over 'meertaligheid'. Het boek bevat onder meer lesideeën en 

opdrachten waarbij leerlingen tot de ontdekking komen dat kennis van vreemde talen heel 

handig en ook leuk is.  

 

https://bit.ly/2HjG7D9
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De liedjesatlas : 24 wereldliedjes / Meinderts, Koos; Fienieg, Annette; 

Bortsten, Thijs; Leine; De Graaf, Peer. - Amsterdam: Rubinstein, 2015. 

- 69 p.. - ISBN: 978-90-476-2030-3: 14,95 EUR  

Doelgroep: 5-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.4 lied  

Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.4 lied  

 

'De liedjesatlas' is een bundel kinderliedjes uit alle windstreken. Per 

werelddeel vier traditionele volksliedjes, vertaald naar het Nederlands, waaronder een 

regenlied uit Marokko, een afscheidsliedje uit Nieuw-Caledonië; en een wiegeliedje uit 

Argentinië;. Met liedjes op cd en grote, sfeervolle kleurenillustraties. Op sommige 

afbeeldingen is de kleding wat stereotiep. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. 

 

 

E-Validiv / KlasCement. - [S.l.]: [s.n.], 2015. 

Doelgroep: 9-12 jaar  

URL: http://evalidiv.classy.be/frontend/web/validiv/ 

Vindplaats Antwerpen: URL  

Vindplaats Turnhout: URL 

 

E-Validiv is een meertalige digitale leeromgeving die ontwikkeld is in het 

kader van het Validiv-project (2012-2015). Het project VAloriseren van 

LInguïstische DIVersiteit was erop gericht de aanwezige talige diversiteit onder de leerlingen 

in het basisonderwijs te benutten. Hierbij gaat het zowel om de thuistalen van leerlingen die 

thuis een andere taal spreken dan Nederlands als om de talen waarmee leerlingen 

kennismaken via televisie, muziek, internet en computerspelletjes. E-Validiv neemt leerlingen 

van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mee op ontdekking in diverse thema's uit het 

leergebied wereldoriëntatie. Hierbij doorlopen de leerlingen zelfstandig de verschillende 

onderdelen. Een van de grootste troeven van E-Validiv is het meertalige aanbod. De inhoud 

van de thema's is beschikbaar in zeven verschillende talen: het Nederlands, Engels, Frans, 

Italiaans, Pools, Spaans en Turks. Leerlingen die hun thuistaal ter beschikking hebben in E-

Validiv kunnen zo hun thuistaal actief inzetten in hun leerproces, terwijl het Nederlands de 

instructietaal blijft. Op die manier kunnen zij hun thuistaal aanwenden als een opstap om 

zowel het Nederlands beter onder de knie te krijgen als een sterker begrip te ontwikkelen van 

nieuwe leerinhouden. Tezelfdertijd krijgen Nederlandstalige leerlingen en leerlingen die hun 

thuistaal niet ter beschikking hebben de kans om op een aangename en leerrijke manier in 

contact te komen met vreemde talen. Beschikbare thema's: ALGEMEEN - De Olympische 

Spelen NATUUR - De bloemetjes, Planten onder de loep, In het bos, De bouwende bever, 

Kriebels, Een kijk in het dierenrijk LICHAAM - Bloedsomloop, Spijsvertering, Lichamelijke 

ontwikkeling, Voortplanting RUIMTE - België, Europa, De wereld ORIËNTATIE - NOZW... Watte, 

De wereld in kaart, Op weg, Verdwaald!? ONDERWEG - Kijk uit!, Naar school in een ander land, 

http://evalidiv.classy.be/frontend/web/validiv/
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Wie verzint onze taal, Ruil met ons mee, Money money money MILIEU - Afval(b)erg, Water al 

de rest komt later, Energie in 123 TIJD - 't Is tijd, De tijd staat niet stil, De tijd vliegt, We draaien 

in het rond, Trek je plan 

 

 

Kom je buiten spelen? Leer tellen in vijf verschillende talen / 

Law, Diane. - [S.l.]: De Vier Windstreken, 2006. - [20] p.. - ISBN: 

90-5579-592-5. - ISBN: 978-90-5579-592-5: 10,95 EUR  

Doelgroep: 3-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.12.2 komj  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.12.2 komj  

 

Tel mee met kinderen uit andere landen als ze één voor één naar 

buiten komen om te spelen. Zo leer je van één tot tien tellen in het Engels, Spaans, Duits, Frans 

en Chinees. Iedere taal is herkenbaar aan de eigen kleur en bij de Chinese karakters staat hoe 

je ze moet uitspreken. Een vrolijk geïllustreerd boekje om meertaligheid een plaats in de klas 

te geven.  

 

 

Lego Lingua : een doos vol spel en taal / Foyer. - Mechelen: 

Jeugd en Vrede, 2011: 42,50 EUR  

Doelgroep: 9+ jaar  

URL: http://www.jeugdenvrede.be/producten/lego-lingua 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 lego  

Vindplaats Turnhout: TAAL 5.3 lego 

 

De Lego Lingua spellendoos bevat 5 meertalige spelen en een 

poster met een talenpaspoort voor de groep waarmee wordt gespeeld. De spelen variëren in 

moeilijkheidsgraad en zijn geschikt voor (gealfabetiseerde) spelers vanaf 9 jaar. Lingo Bingo is 

een bingospel met 11 talen. Bij het spel PalaVerBrique worden woorden gevormd in 

verschillende talen. Bij het spel Wat is dat? zoeken de spelers het ontbrekende ingrediënt bij 

een gerecht. Qua?RTET! is een kwartetspel in 9 talen waarbij zoveel mogelijk kwartetten van 

internationale gerechten worden gevormd. Papesnello is een reactiespel waarbij je zo snel 

mogelijk hetzelfde letterteken moet herkennen. Wie dieper wil ingaan op één van de 

onderwerpen van een spel kan op de Foyer website talensensibiliserende workshops voor 

kinderen van 8 tot 12 jaar downloaden. 

 

  

http://www.jeugdenvrede.be/producten/lego-lingua
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Les plus belles berceuses du monde : du Mali... au Japon / 

Grosléziat, Chantal; Lerasle, Magdeleine; Soussana, Nathalie. - 

Parijs: Didier Jeunesse, 2008. - 57 p. + cd (51'24). - ISBN: 978-2-

278-08154-7: 26,70 EUR  

Doelgroep: 3-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.4 plus  

Vindplaats Turnhout: WBE 6.3.4 plus  

 

In dit boek met cd vind je 23 slaapliedjes van over de hele wereld. De liedjes zijn uitgeschreven 

in de oorspronkelijke taal en in de Latijnse transcriptie en vertaald in het Frans. Achteraan in 

het boek is er ook meer achtergrondinformatie over elk liedje. 

 

 

Lost in translation : an illustrated compendium of 

untranslatable words from around the world / Sanders, Ella 

Frances. - New York: Ten speed Press, 2014. - veelv. gepag.. - 

ISBN: 978-1-60774-710-9: 14,99 EUR  

Doelgroep: 9+ jaar  

Vindplaats Antwerpen: WBE 6.3.1 lost 

 

Wist je dat de Japanse taal een woord heeft om uit te drukken 

hoe het zonlicht door de bladeren van bomen schijnt? Het woord is Komorebi. En het is een 

woord dat onvertaalbaar is, net als de andere woorden in dit boekje. 52 onvertaalbare 

woorden uit talen van over de hele wereld, van Arabisch tot Zweeds, komen aan bod. Met 

telkens een omschrijving in het Engels en een tekening. 
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Groeien in taal [groeimeter] / [s.n.]. - Brussel: Huis van het 

Nederlands, 2009. - 2 groeimeters, stickerblad Franse tekst, 

stickerblad Engelse tekst 

Doelgroep: 0-4 jaar  

Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 groe  

 

Met Groeien in taal richt het Huis van het Nederlands Brussel zich in 

de eerste plaats tot ouders van kinderen tussen 0 en 3 jaar. In die 

leeftijdsperiode moeten de ouders beslissingen nemen die een grote invloed hebben op de 

toekomst van hun kind. Op de groeimeter vinden de ouders allerhande tips om met taal aan 

de slag te gaan. De centrale thema's zijn: thuistaal, schooltaal en kiezen voor het Nederlands. 

Om de ouders zo vroeg mogelijk te bereiken wordt de groeimeter in Brussel verspreid via de 

consultatiebureaus van Kind&Gezin en de kinderdagverblijven. De tips op de groeimeter zijn 

geformuleerd in het Nederlands, maar bij de groeimeter worden stickervellen verdeeld met 

vertalingen in het Frans, Engels, Turks of Arabisch. Aan de hand van de kernwoorden en de 

verschillende vormen van de tekstballonnen kunnen de ouders samen met hun kind op zoek 

gaan naar de juiste vertaling van elke tip. Naast de groeimeter en een zakwoordenboekje voor 

ouders, werd er ook een werkmap Groeien in taal ontwikkeld. Dit werkinstrument hoort bij 

de begeleiding van kinderdagverblijven inzake taalbeleid, meer bepaald wat betreft hun 

communicatie met en naar ouders. De map is niet te koop, maar organisaties die ermee aan 

de slag willen, kunnen in overleg met de taaladviseur kinderdagverblijven van het Huis van het 

Nederlands Brussel eventueel een pdf -versie verkrijgen.  

 

 

Op woordenjacht : creatief en effectief werken aan 

woordenschatuitbreiding / Duerings, Jack; Van der Linden, Barbara; 

Schuurs, Uriël. - Antwerpen: Garant, 2011. - 132 p.. - ISBN: 978-90-

441-2727-0: 29,90 EUR  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.1 opwo  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.3.1 opwo  

 

Dit boek biedt een handig overzicht van bestaande én nieuw 

ontwikkelde strategieën om aan woordenschatuitbreiding te doen in het basisonderwijs. Het 

geeft informatie over het werken met woordenschatroutines, grafische modellen en 

visualisaties en coöperatieve werkvormen. Een groot aantal praktische en inspirerende 

praktijkvoorbeelden wordt kort en krachtig uitgewerkt. Daarnaast is er aandacht voor de 
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theoretische achtergronden van woordenschatonderwijs en is het boek te gebruiken als 

handleiding voor de implementatie op schoolniveau.  

 

 

Wijs met Woorden : een zesstappenaanpak voor het aanleren van 

schooltaal / Marzano, Robert J.; Joosten, Ellen; Riemens, Carola. - 

Vlissingen: Bazalt, 2011. - Handleiding (112p.) + dvd, Woordportfolio set 

groep 1 t/m 4 [veelv. gepag.], Woordportfolio set groep 5 t/m 8 [veelv. 

gepag.]. - ISBN: 978-94-6118-053-7. - ISBN: 978-94-6118-054-4. - ISBN: 

978-94-6118-055-1: Handleiding + dvd (62,00 EUR), 2 

Woordportfoliosets van 5 ex. (2 x 31,18 EUR)  

Doelgroep: 3-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.1 wijs  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.8.1 wijs 

  

Met dit boek leren leerkrachten van de basisschool hoe ze door middel van een stappenplan 

de woordenschat van leerlingen kunnen vergroten. De achtergronden van Wijs met Woorden 

zijn gestoeld op onderzoek van Marzano en de uitgave A Six-Step Process for Teaching 

Vocabulary. Het is met name gericht op het aanleren van vaktaalwoorden, waardoor een 

grotere leerwinst wordt behaald op alle vakken. Door het aanleren van deze vaktaalwoorden 

vergroten de leerlingen namelijk hun achtergrondkennis en hun woordenschat.  

 

 

1000 dingen / Kövecses, Anna. - Antwerpen: Oogappel, 2015. - 80 p.. - 

ISBN: 978-90-02-25909-8: 15,99 EUR  

Doelgroep: 3-6 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 1000  

 

Dit prentenboek staat vol 'dingen' die de woordenschat van jonge 

kinderen voedt: dingen om eerst te leren, zoals de kleuren en de getallen. 

Maar ook dingen van jou, zoals de zintuigen, het lichaam, kledij, ... dingen 

in de wereld, de natuur, dingen die je kan doen, in en buiten je huis, ... Duidelijke tekeningen 

met het woord erbij. En een muis die zich op elke bladzijde heeft verstopt. Een prentenboek 

dat de wereld helpt ontdekken en benoemen.  
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200 dagpicto's : Juf, wat doen we vandaag? / Devolder, 

Rudi. - Averbode: De Eenhoorn, 2004. - 198 

pictogrammen, 6 blanco's, 16 oogvijzen, 47 s-haakjes, 

handleiding: 49 EUR  

Doelgroep: 3-6 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.2 dagp  

 

Deze pictogrammen zijn een visueel 

ondersteuningsinstrument voor kleuters om inzicht te krijgen in het dagverloop. De kaartjes 

zijn in negen verschillende hoofdstukken verdeeld: dagelijks weerkerende activiteiten, 

speciale activiteiten, denken en ontdekken, weer, beeldende omgeving, muziek en beweging, 

fantasiespel, constructie en fijne motoriek en passe-partouts.  

 

 

Een schooljaartje rond met Niko, Greetje en Leila. 

Map 1. In mijn klasje / Rieke, Gilberte. - 

Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1997. - 33 p., 

bevat: handleiding, 30 prenten. - ISBN: 90-02-

17445-4: 13,50 euro  

Doelgroep: 3-4 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.1 scho  

 

Niko, Greetje en Leila gaan voor de eerste keer naar de kleuterschool. samen met deze 3 

nieuwkomers beleven we het klasavontuur. Het wordt weergegeven via een aantal thema's 

die gevisualiseerd worden d.m.v. prenten; voor de kleuterleidster zijn aangepaste activieiten 

uitgeschreven. De prenen zetten aan tot actief deelnemen,; bieden de mogelijkheid om de 

begrippen niet afzonderlijk, maar in een context aan te bieden. Hierdoor wordt de taal vlugger 

verworven en worden de kleuters ertoe aangezet om de taal productief te gebruiken.  

 

 

Een schooljaartje rond met Niko, Greetje en Leila. Map 4. Werken in de klas / Rieke, 

Gilberte. - Antwerpen: Standaard Uitgeverij, 1998. - 36 p., bevat: handleiding, 30 prenten. - 

ISBN: 90-02-17448-9: 13,50 euro  

Doelgroep: 3-4 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.4.1 scho  

 

Niko, Greetje en Leila gaan voor de eerste keer naar de kleuterschool. samen met deze 3 

nieuwkomers beleven we het klasavontuur. Het wordt weergegeven via een aantal thema's 

die gevisualiseerd worden d.m.v. prenten; voor de kleuterleidster zijn aangepaste activieiten 

uitgeschreven. De prenen zetten aan tot actief deelnemen,; bieden de mogelijkheid om de 
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begrippen niet afzonderlijk, maar in een context aan te bieden. Hierdoor wordt de taal vlugger 

verworven en worden de kleuters ertoe aangezet om de taal productief te gebruiken.  

 

 

Hallo : mijn eerste woordenboek / Loudon, Marie-Claire. - 

Amsterdam: Uitgeverij Ploegsma, 2017. - [14] p.. - ISBN: 978-90-216-

7710-1: 12,99 EUR  

Doelgroep: 0-4 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 hall  

 

In dit fotowoordenboek staan woorden gegroepeerd rond 18 thema's, 

zoals groenten, fruit, familie, huis, lichaamsdelen, kinderopvang, school, 

... om op een speelse manier woorden aan te brengen en in te oefenen.  

 

 

Het kan ook zonder woorden. Signaalkaarten voor in de klas / [s.n.]. - Zuidhorn: 

Schoolsupport BV, 2003., bevat: 45 kaarten, handleiding. - ISBN: 90-76233-47-0: 16,58 euro  

Doelgroep: 5-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 sign 

 

Kent u de 50/50 regel van de les? 50 procent van de les praat de leraar en de helft daarvan is 

overbodig! De Signaalplaten ontlasten de leerkracht en laten de leerlingen zonder woorden 

organisatorisch noodzakelijke handelingen uitvoeren. Het geeft kinderen een gevoel van 

veiligheid en zekerheid als ze weten wat in bepaalde situaties van hen verwacht wordt.  

 

 

Hotel Hallo: Nederlandse woordenschat voor anderstalige kinderen / 

Koelewijn, Kim. - Amsterdam: Boom, 2014. - 207 p.. - ISBN: 978-90-

8953-217-6: 39,90 EUR  

Doelgroep: 5-12 jaar  

URL: https://www.youtube.com/channel/UCPxHZGqNnFb9BJ5GRYtJS2A 

Vindplaats Antwerpen: or 4.2.4 Hote ; TAAL 2.2.2 hote  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.2.2 hote  

 

Hotel Hallo is een woordenschatpakket voor anderstalige kinderen van 5 tot 11 jaar. Het 

pakket bestaat uit dit tekstboek, een werkboek en een website. In de lessen staan Max en 

Mia, twee vrienden van 9 jaar, centraal. Max en Mia zijn heel nieuwsgierige kinderen die 

samen met hun papegaai, kleine zusje en de gasten van het hotel grappige avonturen beleven. 

Thema's die aan bod komen: kennismaken, vragen stellen, lichaam/gezondheid, familie, 

school(taal), kleding, tijd, weer, eten en drinken. Het pakket is bruikbaar als 

https://www.youtube.com/channel/UCPxHZGqNnFb9BJ5GRYtJS2A
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woordenschatmethode maar kan ook gebruikt worden als extra materiaal naast andere 

lesmethodes. Geschikt voor kinderen vanaf eerste leerjaar.  

 

 

Ik zie, ik zie... alles van school : een zoekboek met beeldraadsels / 

Wick, Walter; Marzollo, Jean. - Amsterdam: Ploegsma, 2012. - 36 p.. - 

ISBN: 978-90-216-6998-4: 14,95 EUR  

Doelgroep: 3-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 ikzi  

 

De fotograaf Walter Wick bouwde voor deze uitgave decors met 

voorwerpen uit klaslokalen. Onder de fotos die zich over een dubbele 

pagina uitstrekken staan zoekopdrachten op rijm. Deze beginnen steeds met Ik zie en dan 

volgt er een opsomming. Wick creëert een wereld met blokken en autootjes, met dozen vol 

prularia, knutselwerkjes van kinderen en een leuk gevuld schoolbord. Een uitdagend en 

stimulerend boek, vol woordenschat met betrekking tot school en klas.  

 

 

iMATerials / Thomas More Vorselaar. - Vorselaar: 

Thomas More, 2017. - veelv. gepag.: 0,00 EUR  

Doelgroep: 7-12 jaar  

URL: http://imaterials.weebly.com/ 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.3 imat ;  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.8.3 imat  

 

iMATerials zijn materialen die ondersteuning bieden 

voor meertalige leerlingen tijdens de rekenlessen in het lager onderwijs. Ze krijgen hierbij de 

kans om de rekentaal op een leuke manier te oefenen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid 

om het als individueel hulpmiddel te gebruiken. Bevat taalfiches met vertalingen van 

wiskundige termen in het Albanees, Arabisch, Bulgaars, Dari en Farsi, Engels, Pools, Portugees, 

Roemeens, Russisch, Spaans en Zweeds. IMAT-abc is een selectie van de belangrijkste 

begrippen voor het lager onderwijs. Kwartimat is een kwartetspel in het Arabisch en 

Nederlands. Domimat is een dominospel in het Engels en Nederlands. Dit materiaal werd 

ontwikkeld door laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding te Vorselaar, in samenwerking 

met het HIVSET. Eerder werd er al materiaal voor het secundair onderwijs ontwikkeld binnen 

het project 'Op iMAT kan je rekenen'.  

 

http://imaterials.weebly.com/
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Imat kaartspel Engels, Roemeens, Frans, Spaans, 

Arabisch / Door Elkaar HIVSET. - Turnhout: 

Cartamundi, 2018. - 56 kaarten 

Doelgroep: 7+ jaar  

URL: http://www.hivset.be/initiatief/door-elkaar/op-

imat-kan-je-rekenen 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.8.3 imat  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.8.3 imat  

 

Imat is rekentaal in de thuistaal, ontwikkeld om kinderen, leerkrachten en ouders te helpen. 

Het is een visuele tool, opgebouwd in verschillende thema's en in diverse thuistalen 

beschikbaar op de website. Deze kaartenset bevat kaartjes met rekenbegrippen in de vreemde 

taal met Nederlandse vertaling.  

 

 

Mijn eigen woordenboek. Handleiding / Prins, Peter. - Den Haag: Haags Centrum voor 

Onderwijsbegeleiding, 2000. - [192 p.]: 13,29 euro  

Doelgroep: 5-14 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.3.1 mijn  

 

Mijn eigen woordenboek is een instrument waarmee kinderen de betekenis van aangeleerde 

woorden verder uitbreiden en verwerken. Elk kind in de klas beschikt over een map. Op elke 

bladzijde werkt het kind een nieuw woord uit. Dit gebeurt aan de hand van een stramien 

waardoor verschillende aspecten van het woord aan de orde komen. Daarna vormt het 

woordenboek een handig middel om aangeleerde woorden verder in te oefenen. In de 

leerkrachthandleiding staat uitgewerkt op welke manier de leerkracht ermee kan werken. 

Zowel de introductie ervan als de verdere werkwijze komen aan de orde. De handleiding bevat 

tevens concrete suggesties voor werkvormen om woorden aan te leren en in te oefenen en 

overzichten waarop per week woorden, betekenisaspecten en voorbeeldzinnen genoteerd 

kunnen worden.  

 

 

Op zoek in een boek / Wille, Riet; Pottie, Marjolein. - Wielsbeke: De 

Eenhoorn, 2018. - [24] p.. - ISBN: 978-94-6291-303-5: 14,50 EUR  

Doelgroep: 5-8 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.5.5 opzo  

Vindplaats Turnhout: TAAL 2.5.5 opzo  

 

Een nieuw schooljaar start. Een heleboel kinderen gaan naar school, de 

ene al wat enthousiaster dan de andere... In dit boek valt veel te 

ontdekken! Op elke pagina is een ander personage aan het woord en staan er woordrijtjes van 

http://www.hivset.be/initiatief/door-elkaar/op-imat-kan-je-rekenen
http://www.hivset.be/initiatief/door-elkaar/op-imat-kan-je-rekenen
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dingen die je kan opzoeken in de tekeningen. Een boek vol afwisseling, om voor te lezen, zelf 

te lezen, raad- en zoekspelletjes bij te doen...  

 

 

Het Posterproject / Kruit, Gert. - Rotterdam: Partners Training & 

Innovatie, 2004. - 10 p.. - ISBN: 90-5819-188-5: 12,00 euro  

Doelgroep: 11-18 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.3.2 post  

 

Het Posterproject is bedoeld voor allochtone leerlingen in het voortgezet 

onderwijs die een beperkte woordenschat hebben. De doelstelling van de 

methode is dat de leerlingen 280 schooltaalwoorden receptief beheersen. 

Tegelijkertijd wil het project zo veel mogelijk docenten betrekken bij de verbetering van de 

schoolse taalvaardigheid van de leerlingen. In het eerste jaar hangt er elke week een nieuwe 

poster in de klas. Daarop staan tien schooltaalwoorden en hun betekenis. Elke dag worden 

twee woorden aangeboden, zodat na een week alle woorden behandeld zijn. Aan het einde 

van de week kunnen de leerlingen de tien woorden nog eens oefenen door een invultekst in 

hun werkschrift te maken. Met een herhalingsposter worden woorden herhaald. Tot slot 

wordt de kennis van de woorden getoetst. 

 

 

Lees eerst de vraag : over opdrachten verkennen en addertjes onder 

het gras vermijden / Timmerman, Kaat. - Tielt: Lannoo Campus, 2013. - 

168 p.. - ISBN: 978-94-014-1064-9: 19,99 EUR  

Doelgroep: 5-14 jaar  

Vindplaats Antwerpen: WEL 2.5.1 lees  

Vindplaats Turnhout: WEL 2.5.1 lees  

 

'Lees eerst de vraag' toont stap voor stap hoe je een instructie leest, 

analyseert en verwerkt vooraleer je aan de uitvoering begint. Deel 1 schetst de theorie; deel 

2 bevat oefenmateriaal voor het werken in individueel- of groepsverband. Er wordt met 3 

niveaus gewerkt, afhankelijk van leeftijd en ontwikkelingsniveau: jonge kinderen die nog niet 

kunnen lezen, leerlingen van tweede, derde en vierde leerjaar en als laaste derde graad 

gewoon onderwijs. Het boek is een praktijkboek, geïnspireerd op Feuersteins gedachtegoed 

(nauwkeurig waarnemen) en de zelfinstructiemethode van Meichenbaum.  
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Praatboeken voor speciaal onderwijs / van der Zee, Joke; Smit, Jan. 

- Doetinchem: Edudesk, 2005. - 155 (+24) p.: 25,65 euro  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.3 praa  

 

Dit is een praktisch trainingsprogramma voor de basisvaardigheden 

spreken en luisteren, bedoeld voor begeleiding van zowel jonge als 

oudere kinderen met spraak- en/of taalproblemen en/of een 

verstandelijk handicap. Het is geen vereiste om te kunnen lezen. Duidelijke illustraties 

vervangen het geschreven woord. De praatboeken bevatten taalopdrachten en de daarmee 

samenhangende plak-, knip-, kleur- en speelopdrachten. Elk thema is uitgewerkt op 3 niveaus.  

 

 

De taken in de kleuterklas / Redactie Dopido / Doremi. 

- Averbode: Altiora Averbode, 2003. - [15] + [1] p., met: 

15 kaarten, 1 poster. - ISBN: 90-317-1934-X: 14,95 euro  

Doelgroep: 3-6 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.8.2 take  

 

Een handige set om de taken in de klas uit te leggen en 

te verdelen. Voor de 1e, 2e en 3e kleuterklas Deze set 

bestaat uit een poster waarop de verschillende taken afgebeeld staan en 15 praktische 

kaarten om de taken te verklaren en te verdelen. Alle mogelijke taken in de kleuterklas komen 

op deze kaarten aan bod: boeken en spelletjes opruimen, de penselen uitspoelen, de stoelen 

op hun plaats zetten, afval in de vuilnisbakken gooien, op de kalender de dag aangeven... De 

poster met kleurenillustraties kan ook als vertelplaat gebruikt worden  

 

 

School, media, communicatie : woordenschatplaatjes, beeldplaten en 

kopieerbladen vocabular woordenschatplaatjes / Lehnert, Susanne; 

Busche-Brandt, Birgit. - Schaffhausen: Schubi, 2010. - 86 p.. - (Vocabular 

woordenschatplaatjes). - ISBN: 978-3-86723-232-6: 23,80 euro  

Doelgroep: 5+ jaar 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 voca  

 

Vocabular Woordenschatplaatjes zijn geschikt voor de taalstimulering op 

alle leeftijden, voor het verwerven van de woordenschat bij het onderwijs in vreemde talen, 

de orthopedagogie, taaltherapie en het werken met volwassenen. Deze map bevat 

kopieerbladen en werkbladen om te oefenen, kleuren en uit te beelden en 4 gekleurde 

beeldplaten (voor de klas - tijdens de les - in de electriciteitswinkel - in de werkkamer) met 

alledaagse situaties.  
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Tok! Stapjes 1 : bronnenboek voor taalzwakkere en anderstalige 

kleuters : onthaalklas eerste kleuterklas / Durieux, Patrick; De 

Bleeckere, Douke; Hendrickx, Liesbet. - Averbode: Altiora Averbode, 

2012. - 160 p. (bronnenboek) + 29 platen. - (Nellie & Cesar). - ISBN: 978-

90-317-3547-1: 79,00 EUR  

Doelgroep: 0-4 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.2.2 tok  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.2.2 tok  

 

TOK! Stapjes 1 bevat aanvullend materiaal voor taalzwakkere en anderstalige kleuters. De 

nadruk ligt op het verwerven van een beperkte basiswoordenschat die kleuters moeten 

kennen en kunnen gebruiken om zich veilig te voelen en goed te functioneren in hun 

klasomgeving. Daaraan wordt gewerkt via een rijke belevende waarneming en gevarieerde 

taalactiviteiten. Daarnaast komen in de 12 thema's ook andere leergebieden aan bod 

Nederlands, wiskundige initiatie, wereldoriëntatie, muzische vorming, lichamelijke 

opvoeding), zodat kleuters ook voor die domeinen de noodzakelijke basis verwerven. Er zijn 

gemiddeld 5 activiteiten per thema: Taalactiviteiten gericht op de (super)dominante 

woordenschat blijven essentieel. Alle belangrijke domeinen van het Nederlands (luisteren, 

spreken, lezen, schrijven, taalbeschouwing) komen aan bod (in spelvorm). Muzische 

activiteiten dragen bij tot het verwerven van de streefwoordenschat en communicatietaal. Ze 

bieden ook mogelijkheden om wiskundige termen functioneel te gebruiken. Huishoudelijke 

activiteiten geven aanleiding tot het functioneel gebruiken van wiskundige terminologie en 

het verwerven van wiskundige begrippen. Bewegingsactiviteiten dragen bij tot het verwerven 

van meetkundige begrippen, ruimtelijke oriëntatie en ruimtelijke structurering. Activiteiten 

techniek, waarbij kleuters door exploreren, experimenteren en gericht omgaan met 

materialen fundamentele begrippen en inzichten verwerven.  

 

 

Topscorer / Hoefnagel, Marian. - Amsterdam: Eenvoudig Communiceren, 

2017. - 71 p.. - (BoekenBoeien). - (BoekenBoeien 2 Daar kun je op 

rekenen). - ISBN: 9789086963126: 7,95 EUR  

Doelgroep: 11-16 jaar  

URL: http://boekenboeien.nl/topscorer/ 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.5.5 boek  

 

Daan en Noa zitten bij elkaar op school. Daan helpt Noa regelmatig met 

huiswerk. En Noa gaat vaak naar zijn voetbaltraining kijken. Daar speelt ook Jochem. Jochem 

is een talentje. Hij voetbalt zo goed, dat hij al snel mee mag spelen met het eerste. Hij verdient 

ook goed. Hij verhuist naar een luxe appartement en geeft veel geld uit. En dan dreigt opeens 

alles mis te gaan. In de reeks Boekenboeien 2 zijn 640 rekentaalwoorden verwerkt, ongeveer 

http://boekenboeien.nl/topscorer/
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80 per deel. Leerlingen maken zo spelenderwijs kennis met woorden die van belang zijn bij 

rekenopdrachten.  

 

 

Vertaalde verbeelding : muzische inspiratie voor taalstimulering in de 

meertalige klas / Reekmans, Karen; Roden, Catherine; Nauwelaerts, 

Kris. - Antwerpen: Garant Uitgevers, 2017. - 111 p.. - ISBN: 978-90-441-

3540-4: 20,00 EUR  

Doelgroep: 5-12 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.1 vert  

 

Hoe kan je er met muzische werkvormen en actief leren voor zorgen dat 

leerinhouden beter verankerd worden bij kinderen die het moeilijk hebben met het 

Nederlands als schooltaal? Dit boek is een inspiratiebron om taal aan te leren met muzische 

werkvormen. Door in te zetten op de raakvlakken tussen taal, actief leren, beeld, muziek en 

drama zijn activerende werkvormen ontwikkeld waarin interactie en samenwerking tussen 

leerlingen centraal staan. Voor elk van deze domeinen is er een handleiding voorzien. De 

muzische workshops zijn gecreëerd binnen het onderzoeksproject taalCULTuur in een unieke 

samenwerking tussen de departementen Education, MAD School of Arts en Music van de 

Hogeschool PXL in Hasselt.  

 

 

Wannes gaat naar school / a::ins.2107:1. - Heusden-Zolder: 

Schoolopbouwwerk, 2005. - [40 p.], met: ill.. - ISBN: 90-9019586-

6: 10,00 euro  

Doelgroep: 0-4 jaar  

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.5 wann  

 

Dit kijkboekje vertelt over een kleuter die voor het eerst naar 

school gaat. De auteurs besteden speciaal aandacht aan 

schooltaalbegrippen waarmee een kleuter bij de start van zijn schoolloopbaan wordt 

geconfronteerd. Het boekje informeert ouders en kleuters ook over de werking van de 

kleuterschool, en het stimuleert ook tot voorlezen.  

 



47 
 

Synthese koffieklets@docAtlas 05/12/2018 

 

Welkom : onthaaltaal voor peuters en kleuters / De 

Man, Annelies; Durieux, Patrick; Hendrickx, Liesbet; 

van Lunenburg, Goedroen; Van Brabandt, Lore; 

Marynissen, Ineke. - Averbode: Averbode, 2017. - 

handleiding (39 p.), zoekboekje, memory-spel (48 

kaartjes, spelregels), 215 woordkaartjes, 56 A4-

prenten, 7 A3-prenten. - ISBN: 9782874388873: 

150,00 EUR ( leerkrachtenpakket + Kidi-app), 6,00 

EUR (memoryspel leerlingen), 7,50 EUR (zoekboekje + Kidi-app leerlingen)  

Doelgroep: 0-6 jaar  

URL: http://www.averbode.be/Pub/welkomonthaaltaal/Downloads.html 

URL: http://www.averbode.be/kidi_nl 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.2.2 welk ;  

Vindplaats Turnhout: TAAL 1.2.2 welk  

 

'Welkom' is er voor peuters en kleuters (2,5 tot 6 jaar) die voor het eerst in aanraking komen 

met het Nederlands of die nog veel moeite hebben met onze taal. Het pakket, met materialen 

voor thuis én voor in de klas, brengt de basiswoordenschat aan die kleuters vanaf de eerste 

dag nodig hebben. In thematische prentverhalen, woordkaartjes, zoekprenten en (digitaal) 

spelmateriaal maken de kinderen kennis met Elias (3 jaar) en Sara (5 jaar). Elias en Sara zijn 

broer en zus. Ze vertellen elk wat ze thuis en op school meemaken. Zo breiden de kinderen 

hun Nederlandse woordenschat uit met woordjes die ze elke dag op school kunnen gebruiken.  

 

 

Windkracht 10 / [s.n.]. - Rotterdam: CED-groep, 2006. - veelv. gepag., met: Achtergronden 

en algemene aanwijzingen, lesinstructies per thema: 0,00 euro  

Doelgroep: 11-14 jaar  

URL: http://www.cedgroep.nl 

Vindplaats Antwerpen: TAAL 3.2.2 wind  

 

Windkracht 10 is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die willen doorstromen naar het 

voortgezet onderwijs en daar wel de intellectuele capaciteiten voor hebben, maar nog niet de 

vereiste taalvaardigheid. In Windkracht 10 ligt het accent op het vergroten van de 

woordenschat. Begrijpend lezen is een van de belangrijkste middelen om de nieuwe woorden 

aan te bieden. Windkracht 10 bevat een selectie van woordenschatlessen uit Taalmaatje in 

een nieuwe, thematische ordening. Elke les is uitgebreid met extra opdrachten die ook 

werkvormen bevatten waarbij de leerlingen met elkaar moeten praten of een stukje tekst 

moeten schrijven. Dit stimuleert leerlingen om het Nederlands actief te gebruiken. Bij veel 

opdrachten wordt gebruik gemaakt van internet. Windkracht 10 bevat 11 thema's. Bij 

Windkracht 10 zijn toetsen ontwikkeld die na elk thema worden afgenomen. Zo kan de 

http://www.averbode.be/Pub/welkomonthaaltaal/Downloads.html
http://www.averbode.be/kidi_nl
http://www.cedgroep.nl/
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leerkracht bijhouden of leerlingen de nieuwe woorden ook in een andere context kennen en 

kunnen gebruiken.  
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Meertaligheid en onderwijs : Nederlands plus / Agirdag, Orhan; Kambel, 

Ellen-Rose. - Amsterdam: Boom, 2017. - 173 p.. - ISBN: 978-90-244-0666-

1: 17,50 EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 4 meer  

Vindplaats Turnhout: ro 4 meer  

 

Dit boek geeft de lezer op een laagdrempelige manier inzicht in de 

wetenschappelijke stand van zaken en het maatschappelijk belang van meertaligheid en 

meertalig onderwijs. Ook wordt er ingegaan op de mogelijke gevolgen van uitsluiting op grond 

van taal. Naast deze verdieping in de materie biedt deze publicatie ook praktische handvatten. 

Hoe kun je als docent de meertaligheid van je cursisten gebruiken zodat de uiteindelijke 

leeropbrengst groter wordt en, niet onbelangrijk, op zo'n manier dat ook iedereen in de klas 

gehoord wordt en succes kan ervaren? Ten slotte kan de lezer in dit boek veel good practices 

lezen. Er wordt natuurlijk al veel geëxperimenteerd met het inzetten van meertaligheid in het 

onderwijs. Welke initiatieven zijn er om scholen meertalig te maken en wat zijn de resultaten? 

Hierbij wordt gekeken naar de situatie van meertaligheid in Nederland, Vlaanderen, de 

voormalige Nederlandse Antillen, Suriname, kortom, overal waar het Nederlands de 

dominante schooltaal is. Dit boek is voornamelijk gericht op de onderwijsprofessionals 

(leerkrachten, schoolleiders, lerarenopleiders), beleidsmakers en ouders van meertalige 

kinderen.  

 

 

Meertaligheid onder de loep / Ceuleers, Evy; Eyckmans, June; De Smet, 

Hyo Jung. - Antwerpen: Garant, 2015. - 250 p.. - ISBN: 978-90-441-3267-0: 

28.90 EUR  

Vindplaats Antwerpen: dg 4 meer  

Dit boek biedt een overzicht van de recentste inzichten over meertaligheid. 

Verscheidene auteurs komen aan het woord vanuit hun expertisedomein. 

Ze voeren onderzoek in de Belgische meertalige context, gekaderd in een Europees 

perspectief. Aan bod komen volgende vragen: wanneer is iemand meertalig? Wat is de invloed 

van de omgeving? Wat doet meertaligheid met de hersenen? Wat als een meertalige een 

taalstoornis heeft? Welke cognitieve en affectieve factoren spelen een rol? Wat bevordert of 

belemmert de implementatie van meertalig onderwijs? Welke rol speelt meertaligheid bij de 

constructie van maatschappelijke en individuele identiteiten? Hoe beïnvloedt meertaligheid 

mediaprocessen en berichtgeving?  
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Haal meer uit meertaligheid : omgaan met talige diversiteit in het 

basisonderwijs / van Praag, Lore; Sierens, Sven; Agirdag, Orhan; Van den 

Bossche, Julie. - Leuven: Acco, 2016. - 160 p.. - ISBN: 978-94-6292-563-2: 

25,00 EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 1 meer  

Vindplaats Turnhout: ro 1 meer  

In Haal meer uit meertaligheid stellen de auteurs de bevindingen van het interuniversitaire 

Validiv-project (Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education) voor 

aan een breed onderwijspubliek. Dit project werd uitgevoerd door het Centrum voor Taal & 

Onderwijs verbonden met de Katholieke Universiteit Leuven, de vakgroepen Sociologie, 

Onderwijskunde, Taalkunde, het Steunpunt voor Diversiteit en Leren en iMinds van de 

Universiteit Gent en de vakgroep Taal- en Letterkunde van de Vrije Universiteit Brussel. Ze 

vertrekken hierbij van vragen die leven rond de introductie van meertaligheid in Vlaamse 

basisscholen en bespreken de gevolgen van een meertalige aanpak voor leerlingen, 

leerkrachten en directies. Daarnaast besteden ze ook aandacht aan processen op klas- en 

schoolniveau, aangevuld met enkele praktijkvoorbeelden.  

 

Hoe kinderen meertalig opgroeien / Burkhardt Montanari, Elke; 

Aarssen, Jeroen; Bos, Petra ; et al.. - Amsterdam: PlanPlan, 2004. - 112 

p.. - ISBN: 90-76092-07-9: 10,13 EUR  

Vindplaats Antwerpen: pa 8.1.1 hoek  

De auteurs tonen aan dat meertalig opvoeden zeer goed mogelijk is en 

een verrijking voor de kinderen en het gezin kan zijn. Dit geldt voor de 

combinatie van Nederlands met Europese talen als Engels, Duits en Frans 

maar ook voor de combinatie met niet-Europese talen als Arabisch en Turks. De gids is zeer 

praktisch van opzet en voorzien van veel tips en voorbeelden uit de Nederlandse praktijk. Het 

boek is bedoeld voor ouders met verschillende taalachtergrond en voor alle anderen die op 

crèches, op de kinderopvang en in het onderwijs met meertalige opvoeding te maken hebben.  

 

Meertaligheid spreekt voor zich : een verhaal over 30 jaar meertalig 

onderwijs van Foyer / Leman, Johan. - Leuven: ACCO, 2012. - 98 p.. - ISBN: 

978-90-334-8935-8: 26,00 EUR  

Vindplaats Antwerpen: ro 4 meer 

30 jaar lang heeft Foyer getracht meertaligheid voor zich te laten spreken in 

een onderwijsproject dat minderheidstalen een structurele plek gaf binnen 

het curriculum van het basisonderwijs. Gebruik makend van de 
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beleidsmogelijkheid Onderwijs in de Eigen Taal en Cultuur organiseerde en begeleidde Foyer 

projecten ten behoeve van voornamelijk Turkse, Italiaanse en Spaanstalige kinderen. In dit 

boek wil Foyer het levendige verhaal brengen van drie decennia werken aan een proces 

waarin naast specifi eke onderwijsdoelen community building in de betrokken 

gemeenschappen centraal stond. De wetenschappelijke kaders en opvolging van het project 

kregen in het verleden vooral in internationale kringen heel wat aandacht. Dit boek wil echter 

op de eerste plaats de ervaringen bundelen van diegenen die er het nauwst bij betrokken 

waren: de kinderen, hun ouders, leerkrachten, directies en begeleiders. Het boek richt zich 

dan ook op de eerste plaats op al wie meer inzicht wil verwerven in hoe dit meertalig onderwijs 

concreet in zijn werk ging. Het is tevens een bron van inspiratie voor wie geïnteresseerd is in 

integratieprocessen waarbij de allochtone gemeenschap en onderwijs op gelijkwaardige voet 

participeren.  

 

meertaligheid.be / Steunpunt Diversiteit en Leren. - Gent: 

Onderwijscentrum Gent, 2017. 

URL: http://meertaligheid.be/   

Deze website wil de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen in de verf 

zetten. Of je nu een leerkracht bent, een monitor, een kinderverzorger, een directeur, een 

CLB-medewerker of een opvoedingsondersteuner: op deze website krijgt iedereen die in 

contact komt met meertalige kinderen en hun ouders toegang tot een schatkamer aan 

informatie en materialen. Je vindt hier nuttige achtergrondinformatie, handige materialen en 

concrete tips terug, gebaseerd op recente wetenschappelijke studies en inzichten. Laat je 

informeren en inspireren, en geef meertaligheid ook een plaats in jouw praktijk!  

 

Metrotaal.be / Validiv. - Gent: Validiv, 2016. 

URL: http://www.metrotaal.be/   

De website Metrotaal - Mind the gap is een product dat voortkomt uit het Validiv-project. 

Validiv staat voor Valorising Linguistic Diversity in Multiple Contexts of Primary Education / 

Valorisatie van Talige Diversiteit in Meervoudige Contexten van het Basisonderwijs. Metrotaal 

- Mind the gap wil basisscholen en hun begeleiders inspireren en professionaliseren bij het 

werken aan een open talenbeleid waar àlle talen thuis mogen zijn. Op de site vind je o.a. toffe 

activiteiten, filmfragmenten en links ter inspiratie om in de basisschool rond talige diversiteit 

te werken.  

http://meertaligheid.be/
http://www.metrotaal.be/
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TALES@home: Talking About Language and EmotionS at HOME / 

Foyer vzw. - Brussel: Foyer vzw, 2018. 

URL: http://www.talesathome.eu/nl/  

TALES@home is een gratis digitale applicatie die meertalige 

gezinnen wil ondersteunen met als doel hen te helpen om een stimulerende omgeving te 

scheppen voor taalleren, welbevinden en sociale inclusie. De app is bedoeld voor gebruik 

door ouders en hun kinderen onder de begeleiding van een professional. De app brengt 

emoties verbonden met taal in kaart. Centraal staat het versterken van de ouders en in 

uitbreiding van het hele gezin om het taalgebruik thuis te sturen en om een positieve en 

stimulerende omgeving te creëren.<br> Zowel de app als bijbehorende handleiding, 

informatiefilmpje, webcursus, folder en een stakeholderstekst staan gratis online. De app is 

op dit moment beschikbaar in volgende talen Nederlands, Frans, Duits, Engels, Italiaans en 

Litouws.  

http://www.talesathome.eu/nl/

