
WELKOM ”Een breed en leerrijk 

taalbad voor de 

anderstalige leerling”

Ann Cockhuyt





Overzicht workshop:

1. Visie taalbad : de diverse werkingen                        

t.b.v. de nieuwkomer

2. Werking Wereldklas

3. Breed taalbad

4. Materiaal taalbad

5. Integratie van de ouders

6. Evaluaties



1. Visie taalbad

Taalbad = 
divers 

volgens 
leeftijd/ 

eigen niveau

een 
blijvende 
zoektocht

protocol 
inschrijving



Inschrijving:
 Naast inschrijvingsfiche → ook fiche voor de 

leerling:
 Talenten v.d. leerling
 Hobby’s v.d. leerling
 Opsomming van de diverse talen dat de 

leerling en de ouders spreken

 De leerling zelf hun naam laten schrijven (bevat 
zoveel info)

 Kennis van de Arabische cijfers?
 Kennis van het Latijns schrift?
 Naam van de toegewezen buddy

 …

 In de Wereldklas → geen indeling volgens 
leerjaar, maar we werken volgens het niveau 
van het kind.

 Op het einde van 1 jaar taalbad →
koppeling met een leerjaar

1.1.Visie: protocol inschrijving



1.2. Visie: taalbad

Verschillende werkingen i.f.v. de leeftijd en/of het 
leerniveau van de nieuwkomer:

Kleuterklas + zorgklasje kleuter (→ aantal zorgmomenten/ week)

 Aansluiten op de thema’s van de klas: extra inoefenen 
woordenschat 

 Aanbieden van schoolse handelingen/ begrippen: jas aandoen, … 
in je boekentas stoppen, neem je drinkfles, …

 3de kleuterklas: rekentaal + goede zinnen maken + zelfredzaamheid 
bevorderen, …

Lager onderwijs

 1ste leerjaar
 Taal en wiskunde → in de eigen klas

 Taalbad → Wereldklas (in de namiddag)



2de
→ 6de leerjaar: Nieuwkomers

 1ste week = oriëntatieweek 

 Sociale vaardigheden

 Mondelinge taalvaardigheden

 Voorbereiding reguliere klas → wiskunde , schrift, 

…/ op eigen niveau en zelfredzaamheid  

verhogen

 Sociale integratie (sportactiviteiten / 

schoolactiviteiten/ leeftijdsgenoten / taalbuddy)



2.Werking Wereldklas

2de
→ 6de leerjaar: Nieuwkomers → jaarplanning taalbad

> rekening houdend met: de fases van de taalontwikkeling (ZILL) 



2.Werking Wereldklas



2. Werking Wereldklas
2de

→ 6de leerjaar: Nieuwkomers → jaarplanning taalbad

Eerste drie maanden:(ontdekkers)
 Mondelinge en sociale vaardigheden ontwikkelen

 Kennis van de diverse klanken: volgens de leerlijn van VLL

 klanken herkennen

 klanken juist uitspreken

 klanken  lezen

 klanken koppelen aan de geschreven klank

 klankherkenning / plaats herkennen van de klanken

 woorden lezen volgens de reeds geziene klanken

 Thema’s: 

 GO40-ty

 zichzelf voorstellen

 de kleuren

 gevoelens / ziek zijn

 communiceren met anderen

 mijn klas/ mijn school

 …



2. Werking Wereldklas

2de
→ 6de leerjaar: Nieuwkomers → jaarplanning taalbad

3de - 4de maand:

 Starten met VLL – de woordenschat verruimen

 Verder inzetten op +/- thema’s

Het doel:

 Ontdekkers (ZILL): Blijven inzetten om de letters/ klanken te 
herkennen en  juist uit te spreken 

 Stille praters/ starters (ZILL):

➢ woordenschatuitbreiding

➢ begrijpend lezen (van korte boodschappen)

➢ eerste dictees → daarna niveau 2de leerjaar



2. Werking Wereldklas
2de

→ 6de leerjaar: Nieuwkomers → jaarplanning taalbad

Vanaf 5de / 6de maand

 Starters (ZILL): Ontsleutelen van woorden en korte zinnen / begrijpen 

wat je leest + kunnen vertellen wat zijn/ haar gevoelens, ervaringen 

en belevingen zijn. 

 De geschreven taal: Mini Loco, leesdomino, leesspel, …

 De mondelinge taal: gevoelensmeter, kringgesprekken, vertaalplaten, …

 Bouwers (ZILL):

 Nadenken over de woordbetekenis

 Inzetten op luisterstrategieën

 Inzetten op heldere zinsbouw

 De inhoud van een boodschap vooraf bedenken 

(vertelplaten, poppenkast, korte spreekbeurtjes over hun huisdier,  

hobby’s, …)



2. Werking Wereldklas
2de

→ 6de leerjaar: na 1 jaar taalbad:

→ bij zorgmomenten krijgen gewezen ATN-ers contractwerk op 
eigen niveau
(zelfstandig leren werken = werken aan integratie reguliere klas)

niveaugroepen

TB en spelling

spreken
pre-teaching



3. Een speurtocht doorheen 

de Nederlandse taal via de …

1. sociale taal

2. muzische taal

3. heerlijke taal

4. oriëntatietaal

5. ICT-taal

6. ontdekkingstaal

7. geschreven taal

8. integratietaal



3.1. Sociale taal

Middelen:

 poppenkast 
voorbereiden

 samenwerken 
aan een project

 gezelschapsspel 
spelen

 …

Doel:

 taalbreed werken

 kunnen samenwerken

 in interactie gaan met 
elkaar

 leren communiceren in 
het Nederlands

 ervaren dat een spel op 
diverse manieren kan 
gespeeld worden

 …

• getalbeelden

herkennen

• kleur benoemen



3.2. Muzische taal

biedt een brede waaier aan taal:

 begrippen: meer/minder, groepjes van 3, 
klein/ groot, dik/dun, vast/los, … 

 wiskundige vormen: rond, ster, driehoek, …

 hoeft niet altijd gebonden te zijn aan een 
thema (Bv. adventskrans / materiaal 
schoolproject …)

 …



3.2. Muzische taal



3.3. Heerlijke taal

Troeven:

 fijne motoriek: 
(+ begrippen) 
knippen, kneden, …

 MMR: 
hoeveelheden 
afwegen

 rekenbegrippen: 
meer/minder; 
kleiner dan/groter 
dan; even lang; 
even breed, te 
weinig/te veel, 
patroon volgen,  …



3.4. Oriëntatietaal

 plannen volgen

 maquette bouwen

Extra troeven: 
 sociale interactie
 begrippen plaatsbepaling
 koppeling met themawoorden

BEE-BOT



3.5. ICT-taal
Troeven:
 zelfredzaamheid 

bevorderen

 koppeling met de eigen 
taal

 rekenbegrippen: links/ 
rechts; sneller dan/ trager 
dan…

 plaatsbepalingen 
benoemen: naast, boven, 
links van/ rechts van; …



3.6. Ontdekkingstaal

 STEM

 Leerwandelingen



3.7. Geschreven taal

 Letterherkenning

 Rijmen

 Plaatsbepaling klanken

 Themawoorden inoefenen

 Begrijpend lezen

 Leesspel

 Boeken



3.7. Geschreven taal



3.7. Geschreven taal

DE DEUR



3.8. Integratietaal

 Deelnemen aan de sportdag met 
leeftijdsgenoten

 Deelnemen aan schoolprojecten

 Integratie: activiteiten met andere klassen
→ kleuterklas: spelletjes spelen, muzisch   

project 

uitwerken, …
→ lagere klassen: toneelvoorstellingen, 

geleidelijk aan integreren in de reguliere 

klas



4. Materiaal taalbad 

1. Eigen materiaal / thema: Basis en uitbreiding 

➢ Leidraad: ZILL / bijscholingen / opzoekingswerk lijsten woordenschat 

per thema / eigen aanvulling naar ervaring toe en leerinteresse 

van de leerlingen.

➢ Themadozen

➢ Woordenboek met de themawoorden + koppeling naar de 

geschreven taal.



4. Materiaal taalbad 

2. Extra materiaal VLL : 

om in te zetten op het lezen en verwerven van 

nieuwe woorden

➢ Eigen materiaal: flitskaarten, woordenboek, …
→ Woordenboek van de onthoudwoorden    

met koppeling naar de geschreven taal.

➢ Extra materiaal: spellenpakket van VLL start 

t.e.m. zomerpakket 
→ weg van onderwijs



4. Materiaal taalbad 
3. Taaltrap / NT2-woordenschat / extra teksten voor 

begrijpend lezen

➢ Onmiddellijk de koppeling maken met de geschreven taal.

➢ Extra uitdaging tot zelfstandig leren en begrijpend lezen

➢ Wordt vooral ingezet bij contractwerk.



5. Integratie ouders



5. Integratie ouders

→ Meet & greet: bezoek aan de 
Wereldklas, samen taalspel 
spelen, leerlingen serveren 
zelfgemaakte koekjes en 
koffie, …

→ Bezoek aan de bibliotheek 
met aangepaste rondleiding

→ E-mailen in de taal van de 
ouders



6. Evaluatie
→ Rapporten

→ Questi: zorgdossiers / 

handelingsplannen

→ Handelingsplan bij start 

schooljaar

→ Zorgoverleg

→ Overleggen met klasleerkracht



Reflectiemoment


