
I E D E R  K I N D  H E E F T  I E T S  T E  V E R T E L L E N

TA A LV O R M I N G  M A A K T  K I N D E R E N  TA A L R I J K



 

̒Taal staat voor verbeelding en stichting Taalvorming begrijpt dat als geen ander. 

Het beeld is voor Taalvorming van enorm belang en terecht, want kinderen  

hebben -ik herhaal het gerust tien keer als het moet- recht op een serieus aandeel in 

kunst en cultuur. Het maakt dat ook kinderen die de taal nog niet zo goed onder  

de knie hebben tóch kunnen participeren.’

Ted van Lieshout, schrijver en beeldend kunstenaar
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WELKOM BIJ TAALVORMING

Misschien heb je weleens met ons gewerkt, misschien 

ken je ons niet of een beetje. Daarom in het kort: 

Stichting Taalvorming helpt om creatief en betekenis-

vol aan taal te werken. Ons doel? Het vergroten van 

taalvaardigheid én creativiteit. De belangrijkste 

methodiek die we daarvoor gebruiken is de taalronde.

Daarbij maken we graag en gretig gebruik van de 

eigen ervaring. Iedereen maakt namelijk voortdurend 

van alles mee, en daarover vertellen is niet alleen leuk, 

het is ook makkelijk, je was er immers zelf bij! Veel 

meer heb je niet nodig om in de kring een verhaal te 

vertellen, vragen te stellen én te luisteren.  

Met onze taalaanpak zorgen we voor verbondenheid 

tussen kinderen, leerkrachten en ook in lerarenteams. 

Onze focus is taalonderwijs, maar we leggen ook 

ver-banden met cultuureducatie, wereldoriëntatie en 

sociaal-emotionele vaardigheden. Dat doen we zowel  

in opdracht van schoolbesturen of –directies, als in pro-

jecten voor culturele en maatschappelijke instellingen. 

Een samenwerking begint altijd met een vraag over 

taal, het gevoel dat er verbetering nodig is, of meer 

inzicht. We krijgen vragen als: ‘Hoe krijgen we onze 

kinderen beter aan het schrijven?’ Of: ‘Hoe zorgen we 

ervoor dat onze kringgesprekken beter gaan?’ Soms 

gaat het over het taalniveau dat omhoog moet of over 

extra ondersteuning als Nederlands niet de eerste taal 

is. Kortom: ons werk begint altijd met een vraag uit 

de dagelijkse praktijk en daarom leveren we ook altijd 

diensten op maat. Samen ontwikkelen we passende 

aanpakken en trajecten.  

Samenwerkingen met musea, kunst in de klas, film, 

animatie, prentenboeken: we initiëren zelf ook cultuur-

educatieve projecten, met ook hier weer ons doel: het 

vergroten van de taalvaardigheid én de creativiteit. Dit 

doen we in samenwerking met partners en met steun 

van fondsen. Voor de activiteiten in de gemeente 

Amsterdam ontvangen we subsidie uit het Kunsten-

plan van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

In deze publicatie lees je meer over wat Taalvorming 

kan betekenen: voor kinderen, docenten, opvoeders, 

directie, culturele instellingen… Eigenlijk voor iedereen 

die met taal te maken heeft. 

Veel leesplezier!

Kike Olsder

Directeur Stichting Taalvorming

kolsder@taalvorming.nl 



7  

EEN BELANGRIJK INSTRUMENT: DE TAALRONDE

In de kring vertellen over iets wat je zelf hebt 

meegemaakt: daar starten alle taalrondes van 

Taalvorming mee. De taalronde is een manier 

van werken waarbij alle taaldomeinen op een 

natuurlijke manier aan elkaar verbonden  

worden. Niet alleen op de basisschool, ook 

in het Voortgezet Onderwijs en Volwassenen 

Onderwijs. We luisteren naar elkaar, stellen 

vragen en proberen samen het verhaal helder 

te krijgen. Daarna gaan we de ervaringen 

tekenen en opschrijven. Omdat je vertelt om 

gehoord te worden en schrijft om gelezen en 

begrepen te worden, komen de teksten en 

taaltekeningen altijd weer terug in de groep. 

Eerst lezen we de teksten aan elkaar voor, 

daarna hangen we ze op in de gang of in het 

klaslokaal of we maken er een boekje van 

voor in de schoolbibliotheek. De focus bij de 

taalronde ligt op het goed leren vertellen en 

schrijven. Allereerst over eigen ervaringen, 

maar gaandeweg komen daar ook de andere 

tekstgenres bij. Zo werken we aan de doelen 

uit de cultuureducatie en het taalonderwijs.

TA A L  &  O U D E R -
B E T R O K K E N H E I D

TA A L  & 
O N D E R W I J STA A L  &  K U N S T

Sla om voor een  

uitgebreide toelichting  

en voorbeelden  

per onderwerp. >>>

ONZE FOCUS
Taalvorming heeft drie focusgebieden. In deze 

publicatie vind je voorbeelden van onze  

activiteiten, gerangschikt per focusgebied. 
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De kern van het werk van Taalvorming ligt dicht  

tegen het vak Taal / Nederlands op school aan.  

Taal is nodig om jezelf uit te drukken, om met elkaar 

te communiceren, om elkaar te begrijpen en om met 

elkaar samen te leven. Talige vaardigheden en taal-

begrip zijn cruciaal voor ieders ontwikkeling in onze 

maatschappij.

Taalvorming richt zich met de focus Taal & Onderwijs 

op leerling- en leerkrachtvaardigheden. Korte  

projecten, voorbeeldlessen van taalrondes, training 

en coaching van leerkrachten op het gebied van  

letteren- en cultuureducatie, ondersteuning van 

scholen die een omslag willen maken van methodisch 

/ cursorisch taalonderwijs naar thematisch onderwijs, 

het kan allemaal en overal op maat. En altijd zijn de 

taaldomeinen op een natuurlijke manier met elkaar 

verbonden.

T A A L  &  
O N D E R W I J S
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Schrijven is elkaar snappen
Op de Achthoek, een school voor ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) in Amsterdam hebben 

de leerkrachten samen met Taalvorming een leerlijn ‘Teksten schrijven’ ontwikkeld. Voordat deze 

lijn er was, werd er al wel in alle groepen geschreven, maar iedereen was vooral zelf bezig en 

er was geen sprake van een opbouw of een doorlopende lijn. Studiedagen, werkgroepen en 

coachingslessen gaven inzicht in een duidelijke lijn. Bij de start van een nieuw thema beginnen 

de groepen nu met een taalronde en schrijven ze nog één of twee teksten in andere genres 

tijdens de rest van het thema. Output: oplopende kwaliteit van geschreven teksten en verbeterde 

schrijfvaardigheid. In het schooljaar 2017-2018 is poëzie ook in de leerlijn opgenomen. 

T A A L  &  O N D E R W I J S

‘Mijn schoenen zijn in Italië geweest’
In het Overijsselse Hellendoorn willen basisscholen De Es 

en Jan Barbier graag meer betrokkenheid van de kinderen 

en de leerkrachten bij taal. ‘Taal is immers de basis van al 

het leren. En de taalmethode is zóóó saai.’ Taalvorming 

ondersteunt de werkgroep ‘Geletterdheid’. Langzaam 

gaan de scholen over van methodisch/cursorisch taal- 

onderwijs naar thematisch onderwijs; taal en wereld- 

oriëntatie zijn daaraan gekoppeld. De taalronde is in elke 

groep ingevoerd. Samen vinden de leerkrachten goede 

onderwerpen voor de taalrondes, aansluitend bij wereld- 

oriëntatie en brainstormen ze over het gebruik van  

verschillende tekstgenres en houdt iedereen portfolio’s bij. 

Leren van en met elkaar staat centraal. De school werkt 

met het principe van Lesson Study: een taalronde wordt 

voorbereid door een leerkracht samen met Taalvorming, 

andere leerkrachten van dezelfde bouw komen in de les 

observeren. In de gezamenlijke nabespreking komen alle 

goede punten aan de orde, net als de twijfels, onzeker- 

heden en gemiste kansen. 

‘Verbazing: Maja, een zeer in zichzelf 

gekeerd meisje dat bijna nooit iets te 

vertellen heeft, houdt voor onze neus 

een duidelijk verhaal over wat haar is 

overkomen! Onze reactie: “Hoor, hoor, 

ze praat!”’   

‘Daan, was ijverig aan het schrijven 

en toen ik langsliep, wekte ik zijn 

interesse. “Juf, mijn schoenen zijn in 

de bergen van Italië geweest,” zei hij 

enthousiast. Daan, een rustige en  

dromerige jongen, las het verhaal 

voor wat op dat moment op papier 

stond. Ik vond het knap wat hij had 

geschreven. Mooi om te zien hoe een 

jongen als Daan helemaal in zijn  

element was tijdens deze taalronde!’   

Marjolein Leemhuis, leerkracht groep 7

‘Als ik aan de taalronde denk, ben ik het meest tevreden over 

het samen iets maken, het aan elkaar vertellen, delen, maar ook 

lachen. Samen tot een geschreven tekst komen, waar je met z’n 

allen serieus naar kijkt en over praat, om die vervolgens met trots 

te presenteren.’

Ineke Akihary, leerkracht groep 4,5,6

̒De begeleiding die Taalvorming biedt heeft 

een duurzaam effect. Daar word je blij van 

als schooldirecteur.’

Swaan Rutten, directeur basisschool De Achthoek

11  
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Ieder kind heeft iets te 
vertellen 
De taalronde is op SBO De Watergeus in 

steeds meer groepen onderdeel van het  

programma. Omdat kinderen regelmatig  

over hun eigen ervaringen vertellen, geeft  

ze dat zelfvertrouwen. Ze durven meer te 

vertellen en gaan dat ook steeds duidelijker 

doen. Ook de logopedisten vragen tijdens 

de individuele sessies naar de eigen ervaring 

van de kinderen. Wat blijkt: de woordenschat 

van de kinderen is groter dan aanvankelijk 

gedacht. Taalvorming ondersteunt de  

taalcoördinator en verzorgt individuele  

coachingstrajecten op de school.

‘De meeste kinderen kunnen zelfstandig in tweetallen gesprekken  

voeren. Ze hebben geleerd dat als je het niet kunt verwoorden, je het ook 

kan uitbeelden. Soms weet een ander dan het goede woord. De kinderen 

gebruiken deze manier van in gesprek gaan ook op andere momenten. 

Het leukste vind ik dat ze ’s morgens bij binnenkomst spontaan aan 

elkaar gaan vertellen over hun belevenissen.’

Ingrid de Lange, leerkracht SBO De Watergeus

Nieuwe taalronde, nieuwe kansen
Taalvorming geeft open cursussen over de taalronde.  

Tijdens vijf scholingsbijeenkomsten, verspreid over het  

schooljaar, komen alle aspecten van taalrondes aan bod: 

werkvormen, doelen, onderwerpen, tekstgenres etc.  

Het samen voorbereiden van taalrondes en het uitwisselen 

van de ervaringen levert altijd weer inzichten en inspiratie  

op. Nieuwe leerkrachten op scholen die al met taalrondes  

werken en nieuwsgierige leerkrachten van andere scholen 

kunnen een cursus bij Taalvorming volgen. 

T A A L  &  O N D E R W I J S

‘Het zijn kleine alledaagse dingen  

die we aan elkaar vertellen in de  

taalrondes. Daardoor leer ik de  

kinderen en zij elkaar veel beter  

kennen. Ik ben verrast hoe positief  

dat werkt voor de sfeer in de groep.’
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(piep)Jong geleerd, groots gedaan
Kinderopvang KinderRijk en Brede School Rembrandt werken in 

Amstelveen in hetzelfde gebouw. Veel kinderen van KinderRijk 

gaan als ze 4 jaar worden naar Brede School Rembrandt. De 

organisaties willen nauwer samenwerken en de taalontwikkeling 

van jonge kinderen meer stimuleren. Taalvorming ontwikkelt een 

traject waarin pedagogisch medewerkers en kleuterleerkrachten 

bij elkaar gaan kijken en hun taalstimulerende interactievaardig-

heden verder ontwikkelen. Taalvorming verzorgt voorbeeld- 

activiteiten in de groepen, gezamenlijke scholingsbijeenkomsten 

en coaching op de groep voor beide organisaties.

T A A L  &  O N D E R W I J S

‘Taalvorming nodigt de 

peuters uit om eigen 

beleving aan taal te geven. 

Door de samenwerking 

met Taalvorming 

verdiepen pedagogisch 

medewerkers zich nog 

meer in hun wereld en 

helpen zij de kinderen 

die wereld te vertalen van 

doen naar woorden.’

Debby Whitton,  

locatiemanager KinderRijk

’Ik was op de trampoline en de schaduw was 
er ook toen ik sprong ging de schaduw ook 
omhoog’

’Als de hond van oma mij ziet blaft ' ie: wraff wraff. Dan is hij 
bli j om mij te zien. Dan ga ik met hem spelen met de bal .’

’Ik heb pijn aan mijn hoofd, doordat een 
cactus mij ging prikken. Ik wilde de 
cactus aaien en toen kwam er een stekel 
in mijn hoofd. Mijn moeder gaf me  
een pleister, want er kwam wel bloed uit .  
De cactus is weggegooid.’

’1 2 3 4 
en opnieuw 1 2 3 
4 5 6 7 een twee 
drie vier ik tekende 
dit toen ik de vlinder 
zag ik kan tellen’

’Ik kreeg buikpijn toen ik pizza ging eten. 
Toen liet ik een scheetje en was het over.’

’Mama luistert naar mij en ze wil dat ik 
ook naar haar luister. Als Benjamin niet 
luistert wordt ze boos. Dan zegt ze: 
Niet meer doen, Benjamin! 
Dan gaat ze met ons spelen’

14  



Taal is een fantastisch middel om kunst dichterbij te 

halen, en kunst is een fantastische inspiratiebron om 

te praten over ervaringen en associaties. Om daar 

vervolgens weer over te schrijven, vertellen of te  

spelen. Kinderen ervaren dat kijken en luisteren  

naar kunst je leven verrijkt. 

Taalvorming gaat bijvoorbeeld met de klas naar  

het museum en daarna samen met de kinderen  

praten en schrijven over de ervaringen en de  

gevoelens die het bezoek bij ze oproept.  

De kinderen maken vervolgens zelf ook kunst,  

ze schrijven gedichten, maken een poëziebundel  

of bedenken animatiefilmpjes over wat het  

schoolthema van die week voor hun betekent.  

Op deze manier kunnen scholen aandacht besteden 

aan taal tijdens kunstvakken. Taalvorming maakt met 

de focus Taal & Kunst concreet wat kunst voor een 

kind kan betekenen en laat hun taalontwikkeling 

daarin meelopen. 

T A A L  &  K U N S T

16  17  
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‘Het gesprek over geld was  

waardevol. Leerlingen zijn  

erg geïnteresseerd en er zijn  

opvallende verschillen als het 

gaat om omgaan met geld tussen 

leerlingen. Ze leren van ervaringen 

van anderen en omdat het echt 

gebeurde verhalen zijn, kunnen  

ze zich makkelijker in elkaar  

verplaatsen. En ze zijn zo druk  

met hun filmpje dat ze vrijwillig 

hun pauze overslaan. Dat is mij 

nooit gelukt.’

Antonet Zielman, docent VSO

Gat in je hand
Geld lenen, geld verdienen, waar geef je je geld aan 

uit? De eigen ervaringen van de leerlingen van scholen 

voor het VMBO, SBO en VSO zijn het uitgangspunt 

om verhalen te maken over omgaan met geld. 

Taalvorming en de AnimatieTafel doen het project  

samen, de subsidie komt van Fonds 21 en het  

Fiep Westendorpfonds. Leerlingen duiken eerst in hun 

eigen ervaringen: wat heb je meegemaakt, gezien, 

gehoord, gevoeld, gedaan? In groepjes werken ze één 

verhaal uit en bedenken een kort scenario/storyboard 

voor een stop motion animatiefilmpje. Ze maken de 

hoofdfiguren en de achtergronden en verfilmen daar-

mee het verhaal. Tijdens het maken van de filmpjes 

zijn de leerlingen op allerlei manieren met taal bezig. 

Wat wil je zeggen, en hoe verwoord je dat? Welke 

tekst komt dan in het filmpje? De samenwerking met 

De Animatietafel levert elke keer weer mooie filmpjes 

op waar leerlingen trots op zijn. 

Impressie? Zie vimeo.com/channels/gatinjehand

T A A L  &  K U N S T
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Kunst van het kijken
Op basisschool de Omnibus gaat elke zes weken een aantal leerlingen uit steeds 

een andere groep een kunstwerk uitzoeken bij de Kunstuitleen Amstelveen. Dit 

kunstwerk hangen ze op in de school en dat is de inspiratiebron voor taalrondes 

en gesprekken. 

Ook experimenteert de school met afbeeldingen van kunstwerken bij wereld- 

oriëntatie. Ze laten een kunstwerk zien van een grote bedrijvige stad en praten er 

over. Vervolgens doen ze een taalronde over mensen die je in de stad ziet, en welk 

beroep ze hebben. Dit levert niet alleen een bijdrage aan de taalvaardigheid maar 

het vergroot ook het begrip en de betrokkenheid van de kinderen die bij wereld- 

oriëntatie de kenmerken van een grote stad behandelen.  

De school gaat in het kader van het project Kunst Dichtbij ook naar een museum 

toe, om daarna in de klas met elkaar te praten en te schrijven over de kunst die ze 

samen gezien hebben. 

‘Drie keer per jaar zoeken de kinderen een kunstwerk uit bij  

de Kunstuitleen, dat aansluit bij biologie, geschiedenis of 

techniek. Per kunstwerk hebben we een handleiding voor een 

taalronde. Het leidt tot associaties, praten over het onderwerp, 

bedenken wie je zelf zou kunnen zijn, en wat je zou kunnen 

doen. En soms nodigen we de maker uit op school. Groot  

enthousiasme bij de kunstenaar, groot enthousiasme en  

belangstelling bij de kinderen. Die betrokkenheid leidt tot  

betere taalvorming’.

Frank Roël, directeur Bredeschool De Omnibus

Mijn prent is top
Kinderen, leerkrachten en ouders maken samen een prenten- 

boek. In het boek zijn de verhalen en tekeningen van de  

kinderen de basis, soms in combinatie met foto’s en ander 

beeldmateriaal. Vier exemplaren van het boek zijn voor 

de school, één exemplaar komt in het buurtfiliaal van de  

bibliotheek te staan en één exemplaar in de centrale bibliotheek.

Voor de kinderen kunnen kleine softcover exemplaren van het 

boek gemaakt worden. Een gemeente kan zijn eigen serie  

maken, samen met verschillende basisscholen. De Amsterdamse  

Prentenboeken is een serie die Taalvorming maakt met basis-

scholen in Amsterdam. ‘Samen spelen‘ van de Flevoparkschool,  

‘De Achthoek in de buurt‘ van basisschool De Achthoek  

(gemaakt in het kader van hun 25-jarig jubileum) en ‘Met Laika 

in de wolken’, van Jenaplanschool De Zevensprong. Voor die 

laatste school is het al de vierde titel in deze reeks die nog 

steeds groeit. 

T A A L  &  K U N S T

‘Ik vertel dat we zelf een boek gaan 

maken. Over iets wat de kinderen 

allemaal kunnen: dansen. We  

maken een lijst op het bord van 

dansmoves die de kinderen  

kennen. Elke move wordt voor- 

gedaan door een kind dat daar 

goed in is. We proberen in twee-

tallen de moves van de lijst op het 

bord, stapje voor stapje te tekenen. 

Wat doe je eerst en wat daarna? 

Het is moeilijk, want hoe teken 

je dat je met je heupen schudt? 

We schrijven er een tekst bij. Een 

week later maken we foto’s van de 

moves. De tekeningen, teksten en 

foto’s gebruiken we voor het boek. 

Als hetboek klaar is, is de meester 

net zo trots als de ouders en de 

kinderen’

Lisa van der Winden,  

taalconsulent Taalvorming
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‘Taaltegels, een niet alleen speels en creatief 

project, maar een project dat ook nog eens 

beeldende kunst oplevert. De subtiele aanpak 

van witte tekst in witte tegeltjes in de trap-

portalen, met zogenaamde wangetjes waarbij 

je, als je om het hoekje kijkt, een piepklein 

tekeningetje ziet, is inventief, innovatief, 

creatief, decoratief enne… práchtig! En 

misschien nog wel belangrijker: uitdagend. 

Het daagt kinderen uit tot het participeren 

in kunst, in het wezenlijk mooier maken van 

hun school, en het daagt volwassenen uit om 

kinderen die ruimte te geven. Het laat zien 

dat kinderen in staat zijn tot het maken van 

beeldschoon werk, als ze - ik herhaal het ge-

woon nog maar eens - de kans wordt geboden 

om het te máken, als volwassenen voor hen 

de gelegenheid creëren om te participeren en 

als volwassenen de tijd en de ruimte nemen 

om met kinderen samen te werken. Taal staat 

voor verbeelding, en Taalvorming begrijpt dat 

als geen ander.’

Ted van Lieshout, schrijver en beeldend kunstenaar

Tegelwijsheden  
Elspeth Pikaar, beeldend kunstenaar, maakte voor verschillende 

scholen prachtige Taalkunstwerken op maat in samenwerking 

met Taalvorming. Tijdens de taalrondes maakten de kinderen 

teksten en tekeningen.

T A A L  &  K U N S T

‘Als je om het hoekje kijkt, 
        zie je een piepkleine tekening.’



T A A L  &  O U D E R -
B E T R O K K E N H E I D
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De invloed van ouders op de taalontwikkeling van hun kind is 

groot. Samen lezen ze boeken (doe je dat al van baby af aan 

dan is je kind later beter in taal), praten ze over hoe bijvoor-

beeld de dag was (wist je dat kinderen die thuis veel met hun 

ouders praten een grotere woordenschat hebben?) en geven 

ze vorm aan de rol die taal in hun leven heeft. De andere  

belangrijke taalfactor in een kinderleven is school.  

Taalvorming zet zich in om school en ouders meer te laten 

samenwerken, op een praktische en toegankelijke manier. 

Kennis delen, dezelfde doelen nastreven en trots zijn op het 

resultaat zijn de uitgangspunten.

Taalvorming organiseert activiteiten voor de ouders waarbij 

de focus ligt op interactie-, vertel- en leesvaardigheden. Soms 

wordt gebruikt gemaakt van een taalronde, soms werken we 

samen met partners, zoals het Kenniscentrum Verteltassen. 

Ouders krijgen kennis over lezen en taalvaardigheid, op  

welke manier ze daar thuis aandacht aan kunnen geven en 

hoe de school en de ouders kunnen samenwerken. Voor laag-

taalvaardige ouders zijn er speciale lessen hoe ze hun kind op 

het gebied van taal het beste kunnen ondersteunen. 
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Tas in de klas
Aan de kapstok hangen 25 verteltassen, gevuld met een 

prentenboek, informatieboek, verkleedkleren of knuffels 

om het verhaal zelf na te kunnen spelen en bijpassen-

de spelletjes. Bedacht en gemaakt door de ouders zelf, 

meestal begeleid door een oudercontactmedewerker of 

een leerkracht van de onderbouw. Kinderen en ouders 

mogen de tas twee weken mee naar huis nemen om 

thuis samen mee te spelen. Om zo de taalontwikkeling en 

andere ontwikkelingsgebieden die bij kleuters belangrijk 

zijn te verbeteren. En nog belangrijker: om samen plezier 

te hebben in lezen. 

T A A L  &  O U D E R B E T R O K K E N H E I D

‘Op een school in Amsterdam-Zuidoost 

zitten de ouders klaar: ik rijd de over- 

volle kapstok het lokaal binnen en  

bewonder de tassen. Samen met de  

ouders maak ik een lijst op het bord 

van dingen die kinderen moeten leren 

op school. Tellen, rekenen, woorden-

schat, samenwerken, concentratie, fijne 

en grove motoriek, wereldoriëntatie, 

knutselen, etc. Ik laat een plastic bakje 

met water en allerlei voorwerpen in een 

zakjezien en ik vraag ze te voorspellen 

wat er zinkt en wat blijft drijven. We 

bedenken samen wat kinderen ervan 

zouden kunnen leren. “De woorden 

‘drijven’ en ‘zinken’ zullen ze hierna 

nooit meer vergeten,” zegt een ouder. 

Een ander zegt: “Je moet dat dopje 

heel rustig op het water leggen en dan 

blijft hij pas drijven: dat is motorische 

ontwikkeling!” Zo werkt de verdiepings-

cursus: in de bijeenkomsten die volgen, 

maken de ouders de tassen nog beter 

en uitdagender dan dat ze al zijn.’ 

Lisa van der Winden, taalconsulent Taalvorming
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Een baby en een boek: hoe dan?
Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Vanuit die 

gedachte is BoekStart ontstaan: een programma dat zorgt voor lees-

plezier bij kinderen van 0 tot 4 jaar én hun ouders. Het programma 

is geïnitieerd door Stichting Lezen, bibliotheken en de Koninklijke  

Bibliotheek. Maar waar vind je al die ouders en kinderen? In de 

bibliotheken of in de kinderopvang. En sinds kort ook als pilot in  

de JGZ: op het consultatiebureau. De BoekStartcoach is een  

medewerker van de bibliotheek die elke week een aantal uur op  

het consultatiebureau doorbrengt om daar lezen en boeken te  

promoten. Stichting Taalvorming maakte een training voor de  

toekomstige BoekStartcoaches om hun rol vorm te geven. Dat 

gebeurt o.a. aan de hand van een reeks filmpjes die Stichting Lezen 

samen met Taalvorming ontwikkelde waarin ouders hun kind  

voorlezen. Een handig startpunt om te bekijken hoe je voorlezen 

voor iedereen leuk én nuttig maakt. 

Het filmpje van de Ghanese 

Hamdiya met haar dochtertje 

roept veel op. Hamdiya probeert 

haar dochter in het Nederlands 

voor te lezen, maar zodra ze 

overschakelt op haar eigen taal 

maakt ze beter contact met haar 

kind als ze samen een prenten-

boek lezen. De boekstartcoaches 

in training bespreken wat ze 

kunnen doen om ouders, die in 

het Nederlands laagtaalvaardig 

zijn, te stimuleren zodat hun 

kind een goed gevoel krijgt bij 

lezen. Een belangrijk middel om 

plezier te krijgen in taal. 

29  
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Taalvorming biedt aanbod op maat, juist omdat de hulpvraag per school kan verschillen. Ieder kind is 

uniek en dat geldt ook voor de klas, de docent en de school. Welke vragen waren in het verleden het 

begin van een mooie samenwerking?

ALLE VRAGEN ZIJN GOED

‘De taalmethode sluit niet goed aan bij onze kinderen. 

Hoe kunnen we zorgen dat de betrokkenheid bij de 

taallessen groter wordt, zonder de methode helemaal 

los te laten?’

 

‘Wij willen de taaldomeinen meer met elkaar in 

samenhang aanbieden en daarbij graag begeleid 

worden. Hoe kunnen we dat doen?’

 

‘Wij zijn een nieuw te starten school. Hoe kunnen 

we onze visie op taalonderwijs op een goede manier 

formuleren en op papier zetten?’

 

‘De woordenschat van onze kinderen is onder de 

maat. Kunnen jullie ons helpen die te verbeteren?’

 

‘We willen meer verbinding tussen taal en de andere 

(zaak)vakken. Hoe leggen we de link?’

 

‘Hoe stel ik goede vragen aan kinderen?’

 

‘Hoe krijg ik kinderen aan het vertellen?’

‘Het zijn altijd dezelfde kinderen die het woord nemen 

in de kring. Hoe krijg ik ook de stille kinderen zover?’

  

‘Bij mij in de klas houden ze niet van schrijven, 

hoe krijg ik ze zover dat ze er toch plezier in hebben?’

‘Ik moet de verhalen vaak zo uit de kinderen trekken 

in de kring, of ze vertellen allemaal hetzelfde. Hoe 

krijg ik een levendig kringgesprek?’
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Scholen financieren de inzet van Taalvorming vanuit culturele instellingen,  

scholingsgelden en door hen aangevraagde subsidies, zoals bijvoorbeeld  

die binnen Cultuur met Kwaliteit.

Amsterdamse scholen hebben leerlijnenlabs aangevraagd bij MOCCA en  

ook gebruik gemaakt van de Amsterdamse scholen en lerarenbeurzen.  

Ook kunnen Amsterdamse cultuurvouchers ingezet worden. 

SAMENWERKING, FINANCIERING 
EN OPDRACHTGEVERS

- Amsterdams Fonds voor  

de Kunst

- Animatietafel

- Bibliotheken

- CPNB

- Culturele instellingen

- De VoorleesExpress

- Elspeth Pikaar

- Expertisecentrum Nederlands

- Fiep Westendorpfonds

- Fonds 21

- Fonds voor Cultuurparticipatie

- Hoger Onderwijs

- Internationale 

Schakelklassen

- Kenniscentrum Verteltassen

- Kinderopvangorganisaties

- Kunst van Lezen

- Lijm-lab

- MeerTaal, Van Gorcum

- Mindmappen met kleuters

- NOMinA

- OBA

- Scholen voor (regulier  

en speciaal) Basisonderwijs

- Scholen voor (regulier  

en speciaal) Voortgezet  

onderwijs

- Schoolbegeleidingsdiensten

- Schoolbesturen

- School der Poëzie

- SLO

- Stichting Kinderpostzegels

- Stichting Lezen

- Stichting Play and Learn
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Met Laika in de wolken
Jenaplanschool de Zevensprong,  
Stichting Taalvorming, Dea Croockewit
Amsterdams Prentenboek, mei 2016
oplage: 500

Even snel Taal en Spel, korte coöperatieve werkvormen
Mirjam Zaat en Hieke van Til
Brochure Stichting Taalvorming, mei 2016
oplage: 1.000

De Achthoek in de buurt 
Locatie Oostelijke Handelskade
Basisschool De Achthoek | Stichting Taalvorming
Amsterdams Prentenboek, juni 2016
oplage: 1.000

De Achthoek in de buurt 
Locatie Baron G. Tindalplein
Basisschool De Achthoek | Stichting Taalvorming
Amsterdams Prentenboek, juni 2016
oplage: 1.000

Leesgesprekken in de praktijk
Joanneke Prenger | Mirjam Zaat    
MeerTaal jrg 3, nr 3, mei 2016
oplage: 1.000

Taalonderwijs in beeld,  
De Taalronde op sbo De Watergeus
Ingrid de Lange | Hieke van Til
MeerTaal jaargang 4, nr 1, september 2016
oplage: 1.000

Publicaties 2017
Door een taalbril zie je overal taal in de muziekles
Suzanne van Norden     
MeerTaal jaargang 4, nr 2, januari 2017
oplage: 1.000

Filmpjes over Voorleeskunst, 
Interview met Lisa van der Winden en Marijke Bos, 
door Mirjam Noordduijn
Lezen 1 uit 2017, maart 2017
oplage: 13.000 

Taalrondes en de taalmethode
Willemijn Vernout
MeerTaal jaargang 4, nr 3, mei 2017
oplage: 1.000

Werken met het prentenboek GELD,  
handleiding voor leerkrachten
Lucie Visch
Stichting Taalvorming | WPI, september 2017
oplage: 500

Leuker kunnen we het wel maken
Joanneke Prenger | Hieke van Til
MeerTaal jaargang 5, nr 1, september 2017
oplage: 1.000

Eigen ervaringen als bron van schrijfonderwijs
Hieke van Til
Jubileumuitgave van Les,
Tijdschrift voor Nt2 en taal 
in het onderwijs, oktober 2017   
oplage: 1.000

PUBLICATIES
Het was niet makkelijk, 
maar ik deed het gewoon
Lisa van der Winden
Jubileumuitgave van Les, 
Tijdschrift voor Nt2 en taal in het onderwijs, 
oktober 2017
oplage: 1.000

Lezen en schrijven in de Zevensprong
Peggy van der Reijden
Westerpost, Nieuw Sloten nieuws, oktober 2017
oplage: 80.000

Dit schilderij gaat over mij
Lisa van der Winden
HSN31 conferentiebundel november 2017
oplage: 1.000

Hoe lees je een prentenboek voor?
Femke van der Wilt | Hieke van Til | Rianne Hofma |
Claudia van Kruistum | Chiel van der Veen
De Wereld van Het Jonge Kind, november 2017
oplage: 4.300



 

Taalvorming wordt ondersteund door het AFK 
(Amsterdams Fonds voor de Kunst).

Contact
Een vraag, interesse, meer weten over taalrondes of 
‘iets met taal moeten, maar weet nog niet wat’, neem 
dan contact op met Stichting Taalvorming.

Stichting Taalvorming
Mauritskade 24
1091 GC Amsterdam

info@taalvorming.nl
Tel: 020 684 98 97
taalvorming.nl

Kike Olsder: kolsder@taalvorming.nl


