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Taalspelletjes voor multiculturele groepen : 100 spelletjes voor kinderen van 4 - 8 
jaar om de vaardigheden in het spreken te bevorderen / Delitz, Gunhild; 
Prossowsky, Petra. - Katwijk: Panta Rhei, 2006. - 109 p.. - ISBN: 90-76771-78-2: 
12,50 EUR  
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 taal  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.1 taal  

 
Een leuke verzameling eenvoudige en praktische spelletjes voor docenten die met jonge kinderen 
werken in groepen met verschillende nationaliteiten. De spelletjes zijn gericht op het leren 
formuleren van volledige zinnen in het Nederlands. Deze spelletjes combineren beweging, 
waarneming, denken en voelen. Elk spel wordt stap voor stap beschreven. Met talrijke werkbladen 
met illustraties die gekopieerd en uitgeknipt moeten worden.  
 

ABC Dring! / Estellon, Pascale. Frankrijk : Djeco [Uitgegeven door/bij]. - 
handleiding; 43 kaarten, 35 letterkaarten, 1 bel - EAN-13 3070900084841 
Vindplaats Antwerpen TAAL 5.6 abcd   
Vindplaats Turnhout TAAL 5.6 abcd  
 
Leuk woordenspel om op een speelse manier taal te ontwikkelen en stil te 
staan bij het alfabet. De eerste speler die de letter op de kaart in verband 

brengt met een voorwerp op één van de open afbeeldingskaarten, benoemt dit en drukt op de 
bel. Doel: zoveel mogelijk kaarten verzamelen. 

 
 El autobus: busca y completa = De bus: zoek en maak af / La Eliana 
(Valencia) : akros [Uitgegeven door/bij]. - 36 kaarten, dobbelsteen, 6 
bussen, handleiding - (Akros educativo; vol. ) - EAN-13 8426804205700 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.2 akro  
 
In dit spel moet elke bus gevuld worden met 6 passagiers. Goed luisteren of 
beschrijven is de boodschap! 
 

 5 minuten spelletjes : 5 minuten taal / Bazalt. - Helmond: OMJS, 2015.: 19,95 EUR  
Doelgroep: 6+  
URL: http://www.5minutenspelletjes.nl   
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 5min  
 
De 40 kaarten bieden elk een korte activiteit om verschillende taalvaardigheden te 
herhalen en in te oefenen. De activiteiten vormen een mix van bewegen, 
nadenken en samenwerken. Daardoor leren leerlingen spelenderwijs taal. Het 

interactief leren biedt een hoge betrokkenheid van leerlingen en vormt een stimulans voor de 
taalontwikkeling.  
 

http://www.5minutenspelletjes.nl/
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 100 x creatief met taal / Collet, Dominique. - Gent: vzw Roeland, 2010. - 
100 p. + VII. - ISBN: 978-90-815609-0-0: 10,00 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.1 hond  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.1 hond  
 
100 x creatief met taal bevat 100 expressie-activiteiten en is bedoeld 

voor al wie met jongeren op een creatieve manier rond taal wil werken. Het boek bevat spelletjes 
en oefeningen rond kennismaking, opwarming, expressie, concentratie, toneel en teambuilding.  
 

Woorden in prenten : prentenboeken en het NT2-onderwijs / Coenen, Josee; 
Nout, Marion. - Vlissingen: Bazalt, 2012. - deel 1 (152 p.), deel 2 (149 p.), cd, cd-
rom. - ISBN: 978-94-6118-119-0 
Doelgroep: 3-8 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 1.5.1 woor  
Vindplaats Turnhout: TAAL 1.5.1 woor  
 
Deze woordenschatuitgave is bedoeld voor anderstalige en taalzwakke leerlingen 

in de kleuterschool. Woorden in prenten bevat een vereenvoudigde versie van tien bekende 
prentenboeken, bijvoorbeeld Rupsje Nooitgenoeg, Wil je mijn vriendje zijn?, Max en de 
Maximonsters en Plons! De vereenvoudigde verhalen vormen de kern van de vijftig 
woordenschatlessen (vijf lessen per titel) die Woorden in prenten biedt. De lessen bestaan uit het 
aanbieden van inhoudswoorden en functiewoorden op een heldere en duidelijke manier, gevolgd 
door allerlei verwerkingsoefeningen en teken- en handvaardigheidactiviteiten.  
 

 Creatief met voorwerpen / Brasseur, Philippe. - [S.l.]: Casterman, 2009. - 91 p.. - 
ISBN: 978-90-303-6283-8: 16,50 EUR  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.4.1 crea  
 
'Creatief met voorwerpen' geeft leerkrachten en begeleiders van groepen reikt 
speelse manieren aan om vanuit voorwerpen te werken aan taalvaardigheid. De 

zeven hoofdstukken bevatten meer dan 50 ideeën voor alle schoolvakken in de basisschool.  
 

  Speel je wijs : theater, drama en spel voor taalontwikkeling in de 
basisschool. Werken aan woordenschat in meer dan 100 dramalessen / 
Smegen, Irma. - Assen: Van Gorcum, 2012. - 246 p.. - ISBN: 978-90-232-5008-1: 
39,95 EUR  
Doelgroep: 7-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.2 spee  
 
In 'Speel je Wijs' wordt drama gekozen om kinderen te ondersteunen in hun 
taalontwikkeling op de basisschool. Het boek biedt meer dan 100 kant-en-klare 

dramalessen. Het boek start met achtergrondinformatie over mondelinge taalontwikkeling, 
effectief woordenschatonderwijs en de combinatie met drama. Daarna komen 50 dramatische 
werk- en spelvormen aan bod. Je leest verder hoe je het maken van theatervoorstellingen met 
kinderen tot een succes maakt. Voor elke leeftijdsgroep is een voorbeeldscript toegevoegd. Ook 
vind je volop voorbeelden van drama als energizer, kunstvak of didactisch middel bij andere 
vakken. Bij de dramalessen is het belangrijkste doel het vergroten van de woordenschat. 
Daarnaast is er in de lessen veel aandacht voor coöperatief samenwerken, want spelen doe je 
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immers meestal samen. Het is een boek vol lesideeën, verdieping en inspiratie voor zowel 
beginnende leerkrachten als ervaren drama- en taaldocenten. Uitleg 50 didactische werk- en 
spelvormen met lesvoorbeelden Ruim 100 kant-en-klare dramalessen Gratis materiaal bij de 
lessen op www.speeljewijs.vangorcum.nl  
 

 Vertel mij eens een liedje : spelen met taal en muzische vorming / Flameng, 
Kris. - Sint-Niklaas: Abimo, 2015. - 252 p.. - ISBN: 9789462342569: 29,50 EUR  
Doelgroep: 5-14 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 2.9.3 vert  
Vindplaats Turnhout: TAAL 2.9.3 vert  
 
Vertel mij eens een liedje is een praktisch handboek vol ideeën, activiteiten en 
praktijkvoorbeelden om op een speelse en geïntegreerde manier inhouden 
van taal en muzische vorming tot leven te laten komen bij kinderen en 

jongeren. Het boek werkt motiverend en prikkelend voor alle leerlingen. Er wordt doorheen dit 
boek steeds vanuit twee verschillende brillen gekeken: de talige bril en de muzische bril. De ene 
keer zullen de talige inhouden meer voorop staan, de ander keer de muzische. Bij elke activiteit 
vind je een duidelijke weergave van muzische en talige doelen. Deel 1 Muzisch aan de slag met 
taal: Op een muzische manier wordt er gewerkt aan woordenschatuitbreiding, zinsstructuur, 
rijmen, klinkers en medeklinkers, Deel 2 Taal als instap bij muzische activiteiten Taal wordt hier de 
beginsituatie van waaruit je met één of meerdere muzische domeinen aan de slag gaat. Deel 3 
Taal oefenen met hulp van muzische vorming. Inzicht in eenvoudige taalkundige problemen als 
spellingsregels, korte en lange klanken, aan de hand van liedjes en gedichten.  

Zoom! Ik zie, ik zie wat jij niet ziet / [s.n.]. - Mechelen: Wolters Plantyn, 
2007., - ISBN: 978-90-301-2541-9: 25,00 euro  
Doelgroep: 3-12 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.3 zoom  
Vindplaats Turnhout: T 15.26 ; TAAL 5.3 zoom  

Zoek zo snel je kunt zoveel mogelijk voorwerpen en personen die aan de 
omschrijving op het rad voldoen en duid wat je vindt aan met de stickers 
van jouw kleur. Er zijn 24 verschillende zoekopdrachten over 6 thema's: 

in de sneeuw, op het strand, het bos, het heelal, de onderwaterwereld en dieren in Afrika. Dit spel 
voor kinderen vanaf 4 jaar stimuleert de visuele waarneming, bevordert het gericht zoeken en 
oefent het samen spelen.  

Draaitaal / de Reuver, Marcel. - Utrecht: Schoolsupport, [s.a.].: 57,57 EUR of 
7,99 EUR per set 
Vindplaats: TAAL 5.4 draa 

DraaiTaal is een woordenschatspel waarbij de leerling steeds uit vier 
mogelijkheden het juiste antwoord kiest. DraaiTaal speelt de leerling alleen of 
samen op niveau M4, E4, M5, E5, M6, E6, M7 of E7. Elke set bevat 12 series 

van 4 kaarten. Het spelen van 1 serie duurt hooguit enkele minuten. De leerling oefent dan actief 
en gericht 17 Cito-woorden en andere moeilijke woorden van een bepaald niveau. De kinderen 
kunnen individueel of in kleine groepjes werken. Doordat een niveauset 12 series bevat, kunt u de 
series over (groepjes) kinderen verdelen en laten rouleren. De vragen en antwoorden staan op 
draaikaarten. Vier draaikaarten vormen samen een set.  

http://www.speeljewijs.vangorcum.nl/
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Waar is het? / Valencia : Akros [Uitgegeven door/bij], s.a.. - speluitleg, 150 
rode fiches, 4 dieren, 25 kaarten, kopieerblad, huisje (7 delen) 
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 akro 
 
Deze koffer bevat verschillende spelmogelijkheden om ruimtelijke begrippen 
in te oefenen. Met behulp van een huisje en vier dieren worden de 
begrippen links - rechts, voor - achter, binnen - buiten ingeoefend. 

  
Spellingtoren / [s.n.]. - Utrecht: Schoolsupport, [s.a.].: 7,99 EUR  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 spel 

Spellingtoren kan individueel worden gespeeld, maar ook in tweetallen of 
kleine groepjes. Ook geschikt voor klassikale bespreking. Spellingtoren oefent 
het herkennen van spellingsfouten. Uit een zestal woorden op een kaart dient 
men het foutief gespelde woord te herkennen. Een spel bestaat uit 48 

kaarten, onderverdeeld in 8 series van 6 kaarten.  

Alfabetdobbelsteen / [s.n.]. - Dordrecht: Leesletters, 2013. - 1 dobbelsteen, 
1 blad met spelmogelijkheden: 6,95 EUR  
Doelgroep: 6 -10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 alfa  
Vindplaats Turnhout: TAAL 5.6 alfa  

Een alfabetdobbelsteen met 30 vlakjes: het totale alfabet in kleine letters 
en vier 'wild'-vlakjes. Bij het 'wild-vlakje' kan de gooier een eigen letter kiezen of een kleine 
opdracht uitvoeren. Er zijn verschillende spelmogelijkheden met deze dobbelsteen: 'Ik zie ik zie 
wat jij niet ziet en het begint met de letter...', woorden met een gegooide beginletter opzoeken in 
prentenboeken met gedetailleerde plaatjes, woorden maken met de gegooide letter als eindklank, 
woorden maken bij een bepaald thema, ... En verder bij heel veel zelf te verzinnen spellen!  

 De klui-zen-kra-kers / Lehmkühler, Andrea; Renger, Nikolai. - Bad 
Rodach: Haba, 2015. - handleiding, spelbord, 4 spelfiguren, kaarten: 20 
x park/centrum/strand/museum, 10 cijferchips, 4 gekleurde chips, 1 
dobbelsteen. - ISBN: 4010168209869: 24,85 EUR  
Doelgroep: 6+  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 klui  

Kluizenkrakers van HABA is een avontuurlijk spel voor taaldetectives 
vanaf 5 jaar (met 80 verschillende motiefkaarten). Op een dag staat er 

ineens een brandkast in de kasteelruïne. Met welke code gaat die open? Op hun weg door de stad, 
vinden de vier hobbydetectives gelukkig telkens opnieuw kaarten met afbeeldingen, die hen naar 
de juiste code leiden. Bedenk een begrip dat bij de kaart past en splits correct in lettergrepen.  

 WieHoeWat : spelenderwijs grammatica oefenen / [s.n.]. - Konstanz: 
Trialogo, 2014. - 19,95 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.6 wieh  

Een compact spel om spelenderwijs grammatica en zinsbouw te oefenen. Er worden 4 
hoofdonderdelen van grammatica geoefend: zelfstandige naamwoorden/lidwoorden, bijvoeglijke 
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naamwoorden en meervoudsvormen, werkwoorden en voorzetsels. De actiekaarten zijn te 
gebruiken om zinnen mee te maken: verleden tijd/ toekomst, vraag stellen, verdubbelen, ... Met 
behulp van de dobbelsteen, speel- en actiekaarten kunnen verschillende spellen (o.a. kwartet en 
dobbelspel) worden gespeeld om grammatica en zinsbouw te oefenen. De spelregels zijn vertaald 
in 17 talen, het spel is daarom geschikt als uitleenspel voor ouders met een andere moedertaal.  

BlaBlaBla / Héliot, Eric. - Frankrijk: Djeco, [s.a.]. - 240 kaarten, 1 
dobbelsteen, handleiding. - ISBN: 3070900084629: 14,90 EUR  
Doelgroep: 6+  
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. -: 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.  

 Plot Blocks : Story Building Activity Set / [s.n.]. - Norfolk: Learning 
Resources, [s.a.]. -: 49,80 EUR  
Doelgroep: 5-10 jaar  
Vindplaats Antwerpen: TAAL 5.7 plot  

Deze verhalendobbelstenen bieden een aanzet om tot vertellen te komen. Er 
zijn drie soorten dobbelstenen: de wie, wat en hoe dobbelstenen bieden structuur aan het 
verhaal. De spelborden bevatten inspirerende landschappen waarin de verhalen zich kunnen 
afspelen. Extra spelsuggesties op de bijhorende spelregels.  

Hop Hop! / Konstanz : Trialogo [Uitgegeven door/bij], 2013. - 
handleiding (in 17 talen), kleurendobbelsteen, ogendobbelsteen met 
ogen van 1 tot 3, 40 speelkaarten, 35 houten bouwstenen 
Vindplaats Antwerpen:  TAAL 5.6 hoph  
 
"Hop hop!" is een spel om de zinsbouw en grammatica van kinderen te 

oefenen. Als beloning wordt er een toren gebouwd. De handleiding is vertaald in 17 talen. 

https://anet.be/opac/doca/opacdoca/taalspelletjes%20catins:DOCA

