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Voorwoord
Analfabete anderstaligen zijn een doelgroep op zich, waar veel van wordt verwacht in Nederland. Deze
cursisten moeten niet alleen een nieuwe taal leren, maar ze moeten ook het gehele schriftsysteem
onder de knie krijgen. Zij kunnen bij het leren van de nieuwe taal dus nog geen gebruik maken van het
schrift en niet terugvallen op teksten en aantekeningen.
Momenteel is er geen actuele spreekmethode voor analfabete anderstaligen op de markt waarbij
beheersing van het schrift niet nodig is, terwijl de behoefte hieraan groot is, zeker nu in de Z-route van
cursisten wordt verwacht dat ze actief in de maatschappij gaan participeren. De rol van de docent is
groot, maar zonder passend, activerend, uitdagend en leuk lesmateriaal is het een pittige uitdaging voor
docenten om deze cursisten taal aan te leren waarmee ze in de samenleving uit de voeten kunnen.
Voor KleurRijker dus genoeg redenen om deze spreekmethode te ontwikkelen. Middels TaalCompleet
Praat je mee? leren cursisten Nederlands te begrijpen en te spreken zonder gebruik te maken van het
schrift. Praat je mee? is dé methode waarmee cursisten door middel van ruim 150 video’s en heel veel
audio- en beeldmateriaal werken aan hun spreekvaardigheid, luistervaardigheid en woordenschat
van niveau 0 naar A1. De methode is speciaal gericht op analfabete en anders-gealfabetiseerde
anderstaligen, maar ook gealfabetiseerde anderstaligen zullen enthousiast reageren op Praat je mee? en
op een actieve wijze snel Nederlands leren en gaan gebruiken in de praktijk.
Met de uitgebreide docentenhandleiding vol uitgewerkte lessen, een werkboek voor cursisten en de
kaartenbox met 1250 beeld- en opdrachtkaarten, heb je als docent een totaalpakket in handen.
In deze handleiding geven we je o.a. uitleg over de inhoud van de methode, wat de didactische
uitgangspunten zijn en hoe je met de methode werkt.
We wensen je samen met je cursisten heel veel plezier tijdens de spreeklessen met Praat je mee?!
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Algemene handleiding
1 Beschrijving van de methode
1.1 Kenmerken van Praat je mee?
Doelgroep
De methode TaalCompleet Praat je mee? is zeer geschikt voor ANT2-cursisten (analfabete en andersgealfabetiseerde anderstaligen), omdat er geen gebruikgemaakt wordt van het schrift. Maar ook NT2cursisten die wel gealfabetiseerd zijn in het Latijnse schrift, kunnen het materiaal gebruiken om naast
een algemene taalverwervingsmethode, zoals TaalCompleet A1, extra te oefenen met spreken, luisteren
en woordenschat.
Doel
De methode Praat je mee? heeft verschillende doelen:
• Vergroten van de Nederlandse spreek- en luistervaardigheid en woordenschat
• Vergroten van de kennis van de Nederlandse samenleving
• Stimuleren van de zelfredzaamheid, activering en participatie
• Stimuleren van het groepsgevoel in de klas
• Leren leuk maken
Werkwijze
Praat je mee? is een spreekmethode voor klassikaal gebruik of voor spreeklessen aan kleine groepjes
cursisten. Er moet namelijk veel worden samengewerkt en gepraat met de docent en/of andere
cursisten, wat voor zich spreekt bij een spreekmethode. Omdat de methode ook geschikt is voor
ANT2-cursisten is, in tegenstelling tot de meeste taalmethodes, niet het werkboek leidend, maar de
docentenhandleiding. In de handleiding staan de lessen uitgebreid beschreven, volgens het ABCD-model.
Vanuit de handleiding wordt verwezen naar de overige materialen.
Studielast
De methode bestaat uit tien thema’s met in totaal 57 paragrafen. Zie bijlage I voor het overzicht van alle
thema’s en paragrafen. De paragrafen zijn meestal verdeeld over drie niveaus. Gemiddeld worden er 3
lesuren aan een paragraaf op één niveau besteed. Om alle paragrafen op de drie niveaus te doorlopen
heb je ca 480 uur nodig.
Het is uiteraard afhankelijk van de reeds aanwezige woordenschat en de leerbaarheid van je cursisten
hoelang zij erover doen om middels Praat je mee? niveau A1 te bereiken.
Niveau
De methode is gericht op absolute beginners (niveau 0), gevorderde beginners (niveau 0+) en cursisten
op weg naar niveau 1. Het eindniveau van de methode is niveau A1 van het Raamwerk NT2 op de
onderdelen Spreken, Gesprekken voeren en Luisteren.
Materiaal
De methode bestaat uit:
• een docentenmap
• een online omgeving voor de docent (inlogcode aan te schaffen via de school)
• een kaartenbox met 1250 beeld- en opdrachtkaarten
• een werkboek voor de cursist, inclusief inlogcode voor de e-learning
• e-learning voor de cursist
In 1.4 Het materiaal in deze handleiding volgt een uitgebreide beschrijving van deze onderdelen.
Voorwaarden
Om goed met het materiaal te kunnen werken zijn de volgende punten noodzakelijk:
• Een beamer of een ander digitaal groot scherm om de video’s klassikaal te bekijken
• Boxjes om de video’s, liedjes en taalbeats klassikaal te beluisteren
• Per cursist een map die dient als Trotsmap. Hierin verzamelt de cursist o.a. zijn collages, persoonlijke
taalkaarten etc.
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•

Computers, tablets of smartphones voor de cursisten met koptelefoon en microfoon om optimaal
met de e-learning te kunnen werken.

1.2 Opbouw en inhoud van de leerstof
Taalaanbod
Omdat ANT2-cursisten geen of weinig steun hebben aan het schrift, worden woorden en idioom in Praat
je mee? aangeboden met behulp van heel veel video-, audio- en beeldmateriaal. De video’s vormen de
basis van elke les: hierin wordt een dagelijkse situatie uitgebeeld die voor veel cursisten herkenbaar
zullen zijn. De leerwoorden en -zinnen zijn in deze video’s verwerkt, waardoor ze direct in de context
aangeboden worden. Aan het einde van de les kan de cursist zelf een dergelijk gesprekje voeren.
Opbouw en niveaus
Praat je mee? bevat een lineaire opbouw, waardoor de lessen het beste in een vaste
volgorde behandeld kunnen worden. Het eindniveau A1 is in deze methode opgedeeld in drie niveaus,
waarnaar verwezen wordt met *, ** en ***, waarbij *** gelijk staat aan A1. De hoeveelheid sterren zijn
aanduidingen om verschillende niveaus binnen de stof, en niveauverschillen tussen cursisten aan te geven.
De lessen op niveau * zijn geschikt voor de beginners met niveau 0, de lessen op niveau ** voor gevorderde
beginners en de lessen op niveau *** zijn geschikt voor cursisten die op weg zijn naar niveau A1.

Praat
je
mee?

•
•

opbouw basiswoordenschat
cursist leert voornamelijk (vraag)zinnen te
begrijpen en te reageren met losse woorden

•
•
•

uitbreiding basiswoordenschat
cursist leert vragen te begrijpen én te stellen
cursist leert te reageren met korte zinnen

•
•

uitbreiding basiswoordenschat
cursist leert spreken, luisteren en gesprekken te
voeren op niveau A1

Thema’s
De methode is opgedeeld in tien thema’s, die dicht bij de belevingswereld van de cursisten staan. Elk
thema is onderverdeeld in 4 tot 7 paragrafen:
Thema

Paragrafen

1. Kennismaken

1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4 - 1.5 - 1.6

2. School

2.1 - 2.2 - 2.3 - 2.4 - 2.5 - 2.6 - 2.7

3. Eten en drinken

3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 - 3.5 - 3.6 - 3.7

4. Gezondheid

4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7

5. Kleding

5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4

6. Wonen

6.1 - 6.2 - 6.3 - 6.4 - 6.5

7. Vrije tijd

7.1 - 7.2 - 7.3 - 7.4 - 7.5 - 7.6

8. Reizen

8.1 - 8.2 - 8.3 - 8.4

9. Werk

9.1 - 9.2 - 9.3 - 9.4 - 9.5 - 9.6

10. Kinderen

10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4 - 10.5

Zie bijlage I voor een overzicht van alle paragrafen.
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Leerdoelen
Iedere paragraaf heeft een of meer leerdoelen. Deze leerdoelen zijn voor een groot deel afkomstig uit
het Raamwerk NT2 A1 Gesprekken voeren (GS), Spreken (SP) en Luisteren (LU). Ze zijn aangevuld met
leerdoelen die voor de doelgroep functioneel zijn en aansluiten bij hun belevingswereld. De leerwoorden
en -zinnen uit de paragraaf dragen bij aan het behalen van het leerdoel.
Woordenschat
Er worden in totaal ruim 1000 woorden en zinnen aangeboden, waarvan een deel receptief en een deel
productief wordt geleerd. De woorden en zinnen zijn frequent en functioneel en worden aangeboden
in een betekenisvolle context. De keuze van de woorden is o.a. gebaseerd op de frequentielijst van
Hazenberg en Hulstijn (1996). Deze lijst bevat de 5.000 meest gebruikte woorden uit geschreven taal.
Aangezien deze lijst gebaseerd is op geschreven taal, is er een groot aantal woorden uit de spreektaal
aan toegevoegd. Om te bepalen of de toegevoegde woorden als basiswoorden zijn gemarkeerd, zijn ook
het Van Dale Pocketwoordenboek NT2 en www.zoekeenvoudigewoorden.nl geraadpleegd.
Er is gekozen om niet alleen losse woorden aan te bieden, maar ook zinnetjes die in zijn geheel nuttig
zijn, omdat het voor ANT2-cursisten moeilijk is om zinsstructuren te doorzien. Daarnaast kan een cursist
de geleerde handige zinnen direct in de praktijk gebruiken, zonder te hoeven nadenken over zinsbouw.
Taalhandelingen
Iedere leerzin is gekoppeld aan een of meer taalhandelingen, zoals Aanbieden, Emoties uiten of Iets
beschrijven. De taalhandelingen zijn gebaseerd op de taalhandelingen uit Over de drempel naar sociale
redzaamheid van Wim Coumou. Wil je een bepaalde taalhandeling (extra) oefenen, dan kun je in het
overzicht zien welke zinnen erbij passen en in welke paragrafen deze aangeboden worden.
Zie bijlage II voor een overzicht van de taalhandelingen.
Grammatica
Grammaticale structuren die passen binnen de eindtermen van het Raamwerk NT2 worden in
bescheiden mate en grotendeels impliciet aangeboden. De grammatica is zo veel mogelijk gericht
op betekenis. Zie bijlage III voor een overzicht van de grammaticale structuren die in Praat je mee?
aangeboden worden.

1.3 Didactische principes en uitgangspunten
Algemene didactische benadering
Praat je mee? is een blended learning-methode die staat voor een communicatieve en doelgerichte
manier van werken. De methode is speciaal ontwikkeld voor ANT2-cursisten, maar is ook geschikt voor
NT2-cursisten die meer willen oefenen met spreekvaardigheid. Het niveau wordt geleidelijk opgebouwd,
er is een vaste structuur binnen elk thema en de opdrachten sluiten aan bij de leefwereld van de
cursist. De methode bevat veel beeldmateriaal voor de cursist en er wordt geen gebruik gemaakt van
schriftelijke ondersteuning, zodat al het materiaal te gebruiken is door cursisten die moeite hebben of
blijven houden met lezen en schrijven. Daarnaast biedt de docentenhandleiding aanwijzingen voor het
gebruik van voorwerpen en TPR (Total Physical Response) in de les.
ABCD-model van Neuner
De leerwoorden en -zinnen worden aangeleerd volgens het ABCD-model van Neuner. Dit model
onderscheidt in de opbouw van oefeningen vier fasen, van receptief naar productief:
Fase A: Receptieve fase. Aanbod van nieuwe woorden en zinnen in video’s. In de lesideeën wordt
aandacht besteed aan uitleg en controle van begrip.
Fase B: Inslijpen. In de lesideeën wordt veel aandacht besteed aan het herhalen en inoefenen van de
leerwoorden en -zinnen.
Fase C: Gestuurde productie. De lesideeën zijn gericht op communicatie. De inhoud van de gesprekken is
sterk gestuurd.
Face D: Vrije productie. In deze fase voeren de cursisten het geleerde in de praktijk uit. Ze gaan hiervoor
echt naar buiten, of spelen een rollenspel in de klas of de school.
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Differentiëren
In een groep met (A)NT2-cursisten bestaan vaak grote verschillen in niveau. Praat je mee? biedt de
mogelijkheid om te differentiëren door een verdeling te maken in niveaus. Op elk niveau worden nieuwe
woorden, zinnen en/of constructies toegevoegd. Op die manier kunnen de cursisten ieder op hun eigen
niveau aan hetzelfde onderwerp werken en kan er op een heel laag niveau (*) al een begin gemaakt
worden met het toewerken naar het einddoel (***). In 2.5 Differentiëren wordt aan de hand van
voorbeelden uitgelegd hoe je de verschillende niveaus in de les kunt inzetten.
Herhaling
In Praat je mee? wordt de leerstof op verschillende manieren herhaald. Alle nieuwe leerwoorden
en -zinnen worden meerdere keren in de les aangeboden: receptief in de video en van receptief tot
productief in de lesideeën. Met de opdrachten in de e-learning kan de cursist de woorden en zinnen
zelfstandig herhalen. Daarnaast is een groot aantal leerwoorden en -zinnen in meerdere paragrafen
verwerkt, zodat deze op andere momenten en in andere contexten worden herhaald, wat de
consolidatie ervan tevens bevordert.
Het is aan te bevelen om de methode lineair te doorlopen. Dit houdt in dat een cursist met niveau 0
eerst ieder thema op niveau * doorwerkt, vervolgens ieder thema op niveau ** en uiteindelijk ieder
thema op niveau ***. Op de hogere niveaus herhaalt de cursist de leerwoorden en -zinnen van de
lagere niveaus en breidt deze vervolgens uit met nieuwe woorden en zinnen. Op deze manier komen de
onderwerpen cyclisch aan bod en oefent de cursist twee of drie keer met ieder onderwerp, telkens op
een ander niveau. Dit draagt ertoe bij dat het leerdoel daadwerkelijk wordt behaald.
A1

0

1-10*

1-10**

1-10***

thema

Beeldmateriaal
In Praat je mee? is ruimschoots gebruik gemaakt van video-, audio- en beeldmateriaal. De basis van
iedere paragraaf is een video. In deze video’s spelen een aantal personages de hoofdrollen. Zij zijn steeds
te zien in dagelijkse situaties die voor veel cursisten herkenbaar zijn, zoals in de les, bij de dokter, in
de winkel, bij de bushalte, op het schoolplein van het kind, op een verjaardag etc. De leerwoorden en
-zinnen worden zo binnen een context aangeboden, wat bijdraagt aan het begrip. De filmpjes zijn simpel
en bevatten daar waar mogelijk een humoristisch element. Soms zullen de cursisten de grap niet direct
begrijpen. Maar hebben ze het eenmaal door, dan draagt een dergelijk humoristisch element bij aan het
onthouden van de woorden en zinnen. Tevens maakt een grap of stommiteit van een acteur het leren
van de moeilijke Nederlandse taal luchtiger en heeft dat als resultaat dat de cursisten leren leuk gaan
vinden! Ze zullen met plezier naar de Nederlandse taal gaan luisteren en ze zullen dit al snel na willen
gaan doen. Het gewenste effect is dat je cursisten actief deelnemen aan de lessen, sneller woorden leren
en onthouden en daadwerkelijk Nederlands gaan spreken.
Daarnaast zijn de leerwoorden en -zinnen waar mogelijk weergegeven op de beeldkaarten in de
kaartenbox, die los te bestellen is. Deze kaarten kunnen uitvoerig ingezet worden in de lessen. De
personages en situaties uit de video’s komen ook regelmatig terug op de kaarten. De cursist kan zo de
link leggen met de situatie uit de video en het woord of de zin makkelijker herkennen en onthouden.
Ritme en muziek
Een groot deel van de leerwoorden en -zinnen wordt in Praat je mee? ingeslepen met behulp van
taalbeats. De zinnen of gesprekjes zijn op een ritme gezet (de beat) en de cursisten spreken op de beat
mee. Hierdoor blijven de zinnen makkelijker in het geheugen hangen. Door het spreken op een ritme
leren de cursisten de juiste uitspraak op een natuurlijke manier. Op deze manier oefenen ze ook met het
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vloeiend uitspreken van de zinnen en met het automatiseren van woorden en zinsstructuren.
Daarnaast zijn een aantal leerwoorden en -zinnen in liedjes verwerkt. De combinatie van tekst met
muziek heeft dezelfde voordelen als het leren van taal d.m.v. de taalbeats. Het inslijpen van letters,
woorden (in een bepaalde volgorde) en zinnen met ondersteuning van een melodie, maakt het
onthouden en reproduceren ervan makkelijker en kan een positieve invloed hebben op de vlotheid bij
spreken.
Het gebruik van ritme en muziek in de les zorgt voor variatie en draagt bij aan een veilige sfeer in
de groep. Omdat ook de cursisten met spreekangst makkelijk mee kunnen doen, zullen zij meer
zelfvertrouwen in het spreken ontwikkelen. Tot slot is het voor veel cursisten leuk en motiverend om al
rappend en zingend een taal te leren.
De taalbeats en de liedjes zijn af te spelen via de e-learning (elo.kleurrijker.nl). In bijlage IV van deze
handleiding staat een overzicht waarin alle onderwerpen van de taalbeats en liedjes beschreven zijn,
zodat deze makkelijk terug te vinden zijn als je ze wilt herhalen. In bijlage V is de bladmuziek bij de
liedjes te vinden. Je kunt hiermee zelf en op je eigen tempo de liedjes begeleiden als je een instrument
bespeelt.
Trotsmap
Het is aan te bevelen om voor iedere cursist een Trotsmap aan te leggen. In deze map kunnen ze
verschillende persoonlijke producten bewaren, zoals collages of werkbladen die bij de lesideeën horen,
hun persoonlijke beeldkaarten en de taalkaarten die gebruikt worden bij de praktijkopdrachten. Allemaal
producten waarop de cursist, zoals de naam al zegt, trots kan zijn.
Omdat ANT2-cursisten soms het gevoel hebben niets te kunnen (ze zijn ten slotte niet of nauwelijks naar
school geweest en kunnen niet goed lezen en schrijven), is het belangrijk om ‘bewijzen’ te verzamelen
van wat ze allemaal wél kunnen. In de Trotsmap kunnen ze terugkijken op wat ze al gedaan hebben en
wat ze al hebben geleerd. Op die manier zullen ze zelf hun voortgang gaan zien.
Je kunt werkblad 2 gebruiken om een voorblad voor de Trotsmap te maken. Maar nog leuker is het om
een gepersonaliseerde voorkant te laten maken. Is het resultaat van een lesidee een bewijs voor in de
trotsmap?
Dan staat dit icoontje bij het lesidee:
Klassikaal leren, buitenschools leren, online leren
Omdat ANT2-cursisten geen steun hebben aan het schrift, moet het aanbod van nieuwe woorden
en zinnen en het inoefenen hiervan voor een groot deel in de les plaatsvinden. Daarom is de
docentenhandleiding van Praat je mee? uitgebreider dan de meeste docentenhandleidingen. Hij staat
boordevol met suggesties (lesideeën) om de leerwoorden en -zinnen aan de cursisten aan te bieden
en te oefenen. Wanneer alle lesideeën uit een paragraaf met voldoende resultaat worden uitgevoerd,
is de cursist aan het einde in staat om de praktijkopdrachten uit te voeren en kan het leerdoel worden
behaald.
Deze lesideeën zijn herkenbaar aan een icoontje:
Een van de doelen van deze spreekmethode is het stimuleren van de zelfredzaamheid, activering en
participatie. Dat betekent dat de cursist niet alleen in de les oefent, maar ook het geleerde in de praktijk
kan toepassen. Daarom zie je regelmatig lesideeën terug waarbij de cursist gestimuleerd wordt iets
buiten de klas te doen.
Nadat de leerwoorden en -zinnen in de les aangeboden en ingeoefend zijn, kan de cursist hier thuis
(of onderweg) verder mee oefenen met behulp van de e-learning. Hij1 kan middels de inlogcode in zijn
werkboek inloggen in de e-learning op een laptop, tablet of smartphone en zo de video’s terugkijken,
de taalbeats beluisteren, met de liedjes meezingen en eindeloos oefenen met de opdrachten die bij de
lessen te vinden zijn, waardoor de woorden en zinnen uit de lessen nóg beter zullen beklijven.
Cultuurverschillen
Wanneer cursisten binnen of buiten de les communiceren met mensen met een andere culturele
achtergrond, is er sprake van interculturele communicatie. Dit kan soms tot misverstanden of onbegrip
leiden. Maak je wel of geen oogcontact (non-verbale communicatie) of zeg je u of jij tegen een oudere
buurman (verbale communicatie)? Het is daarom belangrijk om aandacht te besteden aan interculturele
1

Overal waar wordt gesproken over hij en zijn, wordt hij/zij en zijn/haar bedoeld.
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communicatie en om uit te leggen wat in Nederland het meest gebruikelijk is en het meest gewaardeerd
wordt. In meerdere lesideeën in Praat je mee? is er expliciet aandacht voor interculturele communicatie.
Deze lesideeën zijn te herkennen aan dit icoontje:
Ook lesideeën waarbij anderszins ingegaan wordt op culturele verschillen, staat bovengenoemd icoontje.
Voorbeelden van onderwerpen zijn bijvoorbeeld tijden waarop je eet, de manier waarop je reist enz.

1.4 Het materiaal
Praat je mee? bestaat uit:
• een docentenmap
• een online omgeving voor de docent (inlogcode aan te schaffen via de school)
• een kaartenbox met 1250 beeld- en opdrachtkaarten
• een werkboek voor de cursist, inclusief inlogcode voor de e-learning
• e-learning voor de cursist
Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende onderdelen.
Materiaal voor de docent
Docentenmap:
• Handleiding algemeen
- Informatie over de uitgangspunten van Praat je mee? en informatie en adviezen over de
opbouw van een paragraaf en een spreekles
- Bijlage I: Overzicht met alle thema’s en paragrafen
- Bijlage II: Overzicht van taalhandelingen
- Bijlage III Overzicht van grammatica
- Bijlage IV: Overzicht van taalbeats en liedjes
- Bijlage V: Bladmuziek bij de liedjes
• Uitleg lesideeën
Een omschrijving van werkvormen die regelmatig terugkomen in de methode, waarnaar verwezen
wordt middels het volgende icoon:
• Handleiding per thema
- Overzicht van leerdoelen, -woorden en -zinnen
- Transcripten van de video’s
- Kijkvragen bij de video’s
- Lesideeën om de leerwoorden en -zinnen mee te oefenen, verdeeld over de vier fases van het
ABCD-model
• Werkbladen
Online omgeving voor de docent met:
• Video’s, taalbeats, liedjes en audiofragmenten
• Handleiding algemeen
• Werkbladen
• Voortgangsformulieren (voor meer informatie zie 2.7 Voortgang)
• Leerlingvolgsysteem om de voortgang van cursisten bij te houden
Kaartenbox
De kaartenbox bevat twee soorten kaarten:
• Beeldkaarten
Dit zijn ruim 1000 kaarten met full colour foto’s van alle concrete leerwoorden en een deel van de
meer abstracte leerwoorden en -zinnen. Aan de hand van deze kaarten kan de betekenis eenvoudig
uitgelegd worden. Door de visuele ondersteuning bij een woord, kunnen cursisten het makkelijker
onthouden.
Vanuit de Handleiding per thema wordt verwezen naar de beeldkaarten in de kaartenbox. A.d.h.v. de
kaarten kan de betekenis van de meeste woorden en zinnen worden uitgelegd. Cursisten kunnen een
concreet beeld koppelen aan een woord of zin, wat het onthouden ervan vergemakkelijkt. Verder
10
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•

worden de kaarten ingezet in talloze lesideeën die in de handleiding per thema zijn uitgewerkt.
Op de voorkant van de kaarten staat de foto en het niveau (*/**/***). Op de achterkant staat
informatie voor de docent, namelijk het leerwoord en/of de leerzin met daarbij het paragraafen kaartnummer, en opnieuw het niveau. De boven- en onderrand hebben de kleur van het
desbetreffende thema, zodat de kaarten makkelijk uit elkaar te houden zijn en simpel terug te zetten
zijn achter het juiste tabblad in de kaartenbox.
Opdrachtkaarten
Dit zijn zo’n 200 kaarten met full colour foto’s of illustraties. Deze kaarten zijn gekoppeld aan een of
meerdere lesideeën en zijn nodig om die lesideeën uit te kunnen voeren. De opdrachtkaarten zijn
in feite vervangende kaartjes die op werkbladen zouden staan. Maar doordat dergelijke kaartjes op
gelamineerde kaarten zijn gedrukt, hoef je als docent zelf niet te printen en te lamineren, hebben
cursisten altijd kleurenfoto’s en kun je ze makkelijk hergebruiken.
Op de kaarten staan o.a. groene en rode smiley’s voor iedere cursist, die ingezet kunnen worden bij
goed of fout-vragen. De meeste andere kaarten moeten bij een lesidee worden verdeeld over de
cursisten, zodat zij zien wat ze moeten zeggen of vragen.
4.1 - 3*

12

opdrachtkaart

het hoofd

9.1 - 20***

12

opdrachtkaart

Ik zoek werk.

3.1 -Heeft
5* u werk voor mij? (9.3**)

10

opdrachtkaart

de thee

2.1 - 6**

10

opdrachtkaart

sorry

*
***
*
**

beeldkaarten

opdrachtkaarten

Werkboek voor de cursist
In het werkboek voor de cursist staan:
• Alle foto’s van de beeldkaarten per paragraaf in full colour. Hier staan ook de leerwoorden en -zinnen
bij, zodat een cursist deze thuis, bijvoorbeeld met een taalcoach of familielid, kan oefenen. Voor
gealfabetiseerde cursisten biedt de tekst extra ondersteuning.
• Opdrachten waarnaar wordt verwezen vanuit de Handleiding per thema.
• Een inlogcode voor de e-learning voor de cursist.
E-learning
Aan de binnenkant van de kaft van het werkboek staat de inlogcode voor de cursist. Met deze code heeft
hij toegang tot de e-learning van Praat je mee?
In de e-learning van Praat je mee? wordt wederom geen gebruik gemaakt van het schrift, maar van beeld
en geluid, symbolen en kleuren, zodat de (A)NT2-cursist hier zelfstandig mee uit de voeten kan. Omdat
de e-learning geschikt is voor gebruik op meerdere apparaten (smartphone, tablet, computer) kunnen
de cursisten op elk gewenst moment en op elke gewenste plaats de video’s terugkijken, de taalbeats en
liedjes herhalen en eindeloos oefenen met de vele opdrachten waarbij de woorden en zinnen worden
ingeslepen.
Een voorwaarde om optimaal te kunnen oefenen in de e-learning is dat de computer beschikt over een
koptelefoon en microfoon, zodat de cursist zijn eigen spraak kan opnemen en terugluisteren.
De docent kan middels zijn inlogcode o.a. groepen aanmaken, de resultaten van zijn cursisten bekijken,
alle video’s, taalbeats, liedjes en geluidsfragmenten afspelen, de werkbladen printen, de Handleiding
algemeen online bekijken en de voortgangsformulieren downloaden, zodat hij deze op zijn computer
kan opslaan per cursist en digitaal kan invullen. Meer over de voortgangsformulieren lees je in 2.7
Voortgang.
TaalCompleet Praat je mee? - Handleiding Algemeen
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2 Werken met Praat je mee?
2.1 Icoontjes
In Praat je mee? kom je op veel plekken icoontjes tegen. Hieronder staat beschreven wat ze betekenen.
Icoontjes in de Handleiding per thema
Verwijzing naar het bestand Uitleg lesideeën

Verwijzing naar de zelf aan te leggen
Trotsmap.

Een lesidee waarbij cursisten de geleerde taal
in de praktijk gaan beluisteren of gebruiken

Lesidee op niveau 0 - 0+

Een lesidee waarbij aandacht is voor
cultuurverschillen.

Lesidee op niveau 0+ - A1-

Een tip voor de docent

Lesidee op niveau A1

Let op!

Icoontjes in het werkboek van de cursist
spreken individueel

schrijven

spreken in tweetallen

een rondje zetten

spreken met de groep

een lijn trekken

luisteren

een kruisje zetten

aanwijzen

een cijfer schrijven

collage maken

iets inkleuren

2.2 Spreken in de les
Omdat bij cursisten binnen een ANT2-groep meestal sprake is van grote niveau- en tempoverschillen op
het gebied van lezen en schrijven, wordt er tijdens de les vaak op het eigen niveau gewerkt; individueel
of in subgroepjes. De spreeklessen van Praat je mee? zijn juist bedoeld om klassikaal uit te voeren, om
hiermee het groepsgevoel te bevorderen. Tijdens de lessen zal er ook interactie zijn tussen cursisten met
de verschillende spreekniveaus (*/**/***).

2.3 Voorbereiden en terugblikken
De spreekles is meestal slechts een deel van de les; een ander deel van de les zal besteed worden
aan lezen en schrijven. Om van de les een geheel te maken, wordt geadviseerd om het VUT-model te
gebruiken: Voorbereiden, Uitvoeren, Terugblikken. Bespreek aan het begin van de les klassikaal wat
er die les behandeld zal worden en in welke volgorde. Je kunt tekeningetjes maken op het bord of de
beeldkaarten van thema 2 (57 t/m 63 en 67) ophangen, waarop de iconen staan van verschillende
lesonderdelen. Bij ieder nieuw onderdeel van de les kun je hiernaar wijzen. Aan het einde van de les
neem je de afbeeldingen nog een keer klassikaal door om te zien wat de cursisten die les allemaal
gedaan hebben en stel je hier vragen over, zoals: Noem twee woorden die je vandaag geleerd hebt. Wat
ging goed? En eventueel: Wat ga je deze week (in de praktijk) oefenen? Je kunt ook de stof die aan het
begin van de les is aangeboden op een actieve manier herhalen, bijvoorbeeld in de vorm van een spel.
Op deze manier worden de cursisten gestimuleerd om stil te staan bij hun leerproces.

12
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2.4 Opbouw van een spreekles
De video’s vormen de basis van Praat je mee? Hierin worden de nieuwe leerwoorden en -zinnen
aangeboden. Met deze woorden en zinnen wordt vervolgens geoefend, tot de cursisten ze in een
eindopdracht kunnen toepassen.

Video
• situatie uit dagelijks
leven
• context
• aanbod van woorden
en zinnen
• humor

Leren

Eindopdracht

• woorden en zinnen
aanbieden en inslijpen
• klassikaal werken
• differentiëren

• praktijkopdracht en/of
rollenspel

Hieronder staat beschreven hoe een spreekles in Praat je Mee? is opgebouwd: van receptief tot
productief volgens het ABCD-model van Neuner. In de Handleiding per thema worden specifieke
lesideeën voor iedere les gegeven.
De lesideeën zijn suggesties; als docent kun je natuurlijk ook op je eigen manier de leerwoorden en
-zinnen met de cursisten oefenen. Ook kun je lesideeën die je niet geschikt vindt voor jouw cursisten
overslaan. Schat zelf in hoe vaak je de lesideeën binnen een fase herhaalt, voor je door kunt naar de
volgende fase.
Een paragraaf staat niet gelijk aan een les; het is aan te bevelen om een paragraaf in meerdere lessen
te behandelen. Bepaal zelf hoeveel je in een les kunt en wilt behandelen. Herhaal in een volgende les
regelmatig lesideeën uit de vorige les, om de woorden goed te laten beklijven.

Leerdoel

Leerdoelen
Ieder thema van Praat je mee? bestaat uit een aantal paragrafen. Per paragraaf wordt aan een of meer
leerdoelen gewerkt. De leerdoelen uit het Raamwerk NT2 staan genoemd in de tabel die aan het begin
van iedere paragraaf staat. De afkortingen verwijzen naar de vaardigheden Gesprekken voeren (GS),
Spreken (SP) en Luisteren (LU) uit het Raamwerk NT2. Het cijfer achter de afkorting verwijst naar de
desbetreffende subvaardigheid uit het Raamwerk NT2. In het voorbeeld hieronder verwijst GS1 naar
Gesprekken voeren A1 - 1. Informele gesprekken en GS4 naar Gesprekken voeren A1 - 4. Informatie
uitwisselen.
• GS1 - Kan zich voorstellen.
• GS4 - Kan in een gesprek reageren op vragen wie hij is en waar hij vandaan komt.

Leerwoorden en -zinnen
Ook staan in hetzelfde schema aan het begin van iedere paragraaf de leerwoorden en -zinnen die
bijdragen aan het behalen van de leerdoelen. De leerwoorden en -zinnen komen voor in de scripts van
de filmpjes. Een uitzondering hierop vormen de woorden die achter een slash (/) voorkomen. Ieder
niveau heeft naast een aantal sterren ook zijn eigen kleur, waardoor in een oogopslag te zien is wat bij
welk niveau hoort.
In het volgende voorbeeld zie je hoe de leerdoelen over de drie niveaus zijn opgesplitst: op niveau * gaat
het er vooral om dat de cursisten de vragen begrijpen en hierop kunnen reageren met losse woorden
of zeer korte zinnen. Op niveau ** leren de cursisten nieuwe vragen te begrijpen en te beantwoorden
in korte zinnen. Daarnaast leert men op dit niveau ook om zelf vragen te stellen. Op niveau *** kan de
cursist zich ten slotte uit zichzelf voorstellen, d.m.v. een korte dialoog.
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Leerdoel
Leerwoorden en -zinnen

• GS1 - Kan zich voorstellen.
• GS4 - Kan in een gesprek reageren op vragen wie hij is en waar hij vandaan komt.

Niveau *

Niveau **

Niveau ***

Receptief:
de docent
Wie ben jij?
de naam
Ik kom uit ... .
Waar kom jij vandaan?
welkom
Ga zitten.

Receptief:
Welkom in de buurt.
Uit welk land kom je?
Ben je getrouwd?
Kom binnen.

Receptief:
Kun je iets over jezelf vertellen?

Productief:
hallo
Ik ben … .
uit ...
bedankt

Productief:
de buurman
de buurvrouw
Ik heet … .
Hoe heet jij?
Ik kom uit … .
Ik woon alleen.

Productief:
Ik kom uit ... .
Ik woon in … .
Ik ben (niet) getrouwd.
Ik heb … .
Ik woon samen.
Ik ben … [beroep].

1. Voorkennis activeren
Ga na wat cursisten al weten over het onderwerp van de les. Voorkennis activeren heeft meerdere
doelen:
• Het onderwerp van de les verhelderen
• De al aanwezige kennis uit het geheugen activeren
• De link tussen de les en situaties uit het dagelijks leven verduidelijken
• De cursist laten ontdekken wat hij al weet en wat hij nog kan leren
• Erachter komen wat de cursisten al weten of kunnen
Bepaal aan de hand hiervan aan welk niveau je cursisten toe zijn: *, ** of ***. Dit kan per onderwerp
verschillen.
Je kunt op verschillende manieren voorkennis activeren, zoals:
• Voer een inleidend gesprekje over het onderwerp door eenvoudige vragen te stellen m.b.t. het
onderwerp.
• Laat een paar beeldkaarten zien of zet de video aan en zet deze meteen op pauze. Laat de cursisten
naar de setting kijken en vraag:
- Waar is dit?
- Wat is dit?
- Wie zie je?
- Wat zeggen de mensen, denk je?
• Vraag welke woorden de cursisten al kennen rondom het onderwerp. Laat de input uit de groep
komen.
• Bespreek een aantal leerwoorden uit de les door de beeldkaarten te laten zien of door deze uit te
beelden. Het doel is om te kijken welke woorden en zinnen al bekend zijn bij de cursisten.
In de Handleiding per thema staan per paragraaf suggesties om de voorkennis bij dat specifieke
onderwerp te activeren.
2. Video bekijken (Neuner fase A)
Bekijk vervolgens in verschillende kijkrondes samen de video die bij de paragraaf hoort en die aansluit
bij het niveau van de cursisten. In de video’s zie je gesprekjes tussen verschillende mensen in herkenbare
situaties uit het dagelijks leven. Hier worden de leerwoorden en -zinnen van de paragraaf aangeboden.
In de Handleiding per thema staan de transcripten bij de video’s per niveau, zie onderstaand voorbeeld.
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Transcripten video’s 1.1
1.1*

1.1**

1.1***

docent: Hallo.
Kim: Hallo.
docent: Ik ben Koen. Ik ben de
docent. Wie ben jij?
Kim: Ik ben Kim.
docent: Je naam is Kim?
Kim: Ja.
docent: Ik kom uit Nederland.
Waar kom jij vandaan?
Kim: Uit Engeland.
docent: Welkom! Ga zitten.
Kim: Bedankt.

Julan: Hallo, ik ben de nieuwe
buurman.
Isabel: Hallo, ik heet Isabel.
Welkom in de buurt.
Julan: Dank je!
Isabel: Hoe heet jij?
Julan: Julan.
Isabel: En uit welk land kom je?
Julan: Ik kom uit China.
Isabel: En ben je getrouwd?
Julan: Nee. Ik woon alleen.
Isabel: Ah… Wil je iets drinken?
Julan: Ja, graag.
Isabel: Kom binnen.
Julan: Dank je.

docent: Hallo, ik zal iets over
mezelf vertellen.
Ik ben Bas de Wit.
Ik ben jullie docent.
Ik kom uit Amsterdam.
En ik woon in Utrecht.
Ik ben getrouwd.
Ik heb twee kinderen: een jongen
en een meisje.

docent: Hallo. Ik ben Koen. Ik ben
de docent. Wie ben jij?

•
•

•
•

docent: En jij? Kun jij iets over
jezelf vertellen?
Nina: Ja. Ik heet Nina Dubois.
Ik kom uit Frankrijk.
Ik woon in Amersfoort.

Introduceer de video, vertel wat de cursisten gaan zien.
1e kijkronde: stel van tevoren de vraag: Wat zie je? en laat de cursisten de video(’s) helemaal zien.
Bespreek wat de cursisten hebben gezien. Stel eventueel aanvullende vragen, zoals: Wie zie je? Zie je
een man of een vrouw? Wat doet hij/zij?
Bekijk de video tijdens deze kijkronde eerst zonder geluid. Dit helpt cursisten om zich in te leven
in de situatie, zonder dat ze ‘afgeleid’ worden door de tekst.
2e kijkronde: vraag welke woorden de cursisten horen en laat de video nog een keer zien.
3e kijkronde: laat nu steeds een fragment van de video zien. Stel vooraf telkens een vraag. Onder de
transcripten staan suggesties voor vragen per kijkronde die je aan de cursisten kunt stellen. Daarbij is
aangegeven voor welk niveau de vragen geschikt zijn. Je kunt zelf het beste inschatten welke vragen
je aan welke cursist kunt stellen. Bekijk vervolgens het fragment waarin het antwoord te zien is. Zet
de video op pauze, bespreek het antwoord en geef de volgende vraag mee.

3. Receptieve fase (Neuner fase A)
In deze fase spreekt de cursist nog niet, maar is hij wel actief betrokken in het leerproces. De woorden
en zinnen worden aangeboden en uitgelegd. De beeldkaarten en het werkboek spelen hierbij een
belangrijke rol. Ook kun je als docent, indien mogelijk, voorwerpen meenemen naar de les om de
nieuwe woorden te verduidelijken. De bedoeling is dat de cursist aan het einde van deze fase de
betekenis van de nieuwe leerwoorden en -zinnen receptief kent.
4. Woorden en zinnen inslijpen (Neuner fase B)
In deze fase worden de woorden en zinnen ingeslepen door te luisteren en te spreken. De nadruk ligt in
deze fase op het nazeggen. De woorden en zinnen worden nog voornamelijk los van elkaar geoefend.
5. Gestuurde productie (Neuner fase C)
In deze fase ligt de nadruk op communicatie. De cursisten oefenen hoe ze de nieuwe woorden en zinnen
in een gesprekje kunnen gebruiken. De cursisten worden hierin gestuurd. We adviseren om aan het
begin van deze fase eerst de video van de betreffende paragraaf nogmaals te bekijken (4e kijkronde),
zodat de cursisten het gesprek weer helder voor de geest hebben. De cursisten zullen ervaren dat ze de
video nu beter begrijpen. Stel nu een aantal specifieke vragen over de video, om te controleren of ze de
inhoud begrepen hebben. Schat zelf in, op basis van het niveau van de groep of van de video, of je de
vragen vooraf geeft en dan de video laat zien, of achteraf.
6. Vrije productie (Neuner fase D)
Start met de vrije productie wanneer de cursisten de woorden en zinnen van de les voldoende
beheersen. Wanneer dit nog niet het geval is, herhaal je de lesideeën uit de vorige fases.
In deze laatste fase voert de cursist de eindopdracht uit waarbij hij aantoont het leerdoel van de les te
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hebben behaald. Bij voorkeur is de eindopdracht een gesprekje in de praktijk. Is dit niet mogelijk, dan
wordt er een rollenspel met de docent of een gast gespeeld, waarbij een echte situatie zo goed mogelijk
nagebootst wordt. De cursisten worden in deze fase minimaal gestuurd en kunnen te maken krijgen met
onverwachte situaties, omdat hun gesprekspartner niet weet welke woorden, zinnen en vragen een
cursist precies heeft geleerd.
Bereid de opdracht in deze fase altijd goed voor met de cursisten a.d.h.v. een van de stappenplannen
die te vinden zijn in de Uitleg Lesideeën (pag. 9 en 11). Deze stappenplannen zijn gebaseerd op het
VUT-model. Maak bij de voorbereiding, uitvoering en de evaluatie van de praktijkopdrachten gebruik
van de Taalkaart (werkblad 3). Door deze met de cursisten in te vullen, leren de cursisten te plannen,
na te denken over de taak en de taal die ze ervoor nodig hebben en leren ze reflecteren op hun eigen
leerproces.
Tijdens of na de uitvoering van de eindopdracht(en) kan het voortgangsformulier per cursist worden
ingevuld. Over de voortgangsformulieren lees je meer in 2.7 Voortgang.
Huiswerk
Geef aan het einde van de les huiswerkopdrachten. Stimuleer de cursisten om na iedere les thuis de
video terug te kijken en de geleerde woorden en zinnen te oefenen in de e-learning. In de Handleiding
per thema staan ook regelmatig lesideeën waarbij de cursisten foto’s of filmpjes moeten maken, of een
gesprekje in de praktijk moeten uitvoeren. Deze kun je in de volgende les nabespreken.
Stimuleer om het huiswerk samen met de taalcoach te doen of geef, indien mogelijk, aan de taalcoach
door wat hij met de cursist kan herhalen, uitvoeren of oefenen.
Maak gebruik van een (communicatie)schrift waarin je iedere week voor de taalcoach opschrijft wat
hij met de cursist kan oefenen.
Oefenen met de e-learning
In de e-learning kunnen de cursisten individueel de video nog eens bekijken en verder oefenen met de
nieuwe woorden en zinnen uit de les. Ze kunnen dit het beste doen nadat Fase 4 Inslijpen in de les klaar
is. Dit kan in de klas, als je in de les een computermoment hebt. Dit is aan te bevelen wanneer cursisten
net beginnen met het materiaal, zodat je ze hierbij kunt begeleiden. Later kan een cursist dit ook thuis
(als huiswerk) doen.
Leg aan het begin (indien mogelijk op het digibord of beamer) goed uit hoe de e-learning werkt. Het is
bij het kiezen van paragrafen van belang dat je cursisten goed weten op welk niveau ze het beste kunnen
oefenen, zodat de oefeningen die ze gaan maken niet te moeilijk of te makkelijk zijn. In de e-learning
wordt gewerkt met dezelfde niveauaanduidingen (*, **, ***). In 2.5 Differentiëren wordt werkblad 4
(kaartjes met niveauaanduiding) genoemd, dat je kunt gebruiken als geheugensteun voor je cursisten.
Belangrijk ook om uit te leggen is dat je cursisten het beste kunnen oefenen met het filmpje dat je net
in de klas hebt behandeld. Stimuleer dit elke les door bijvoorbeeld op het bord het nummer van de
paragraaf te schrijven met het bijbehorende niveau of help bij het navigeren naar de juiste paragraaf op
de computer.
Doordat de opdrachten in de e-learning herhaaldelijk gemaakt kunnen worden, kunnen de cursisten
opdrachten herhalen en hun score verbeteren. Dit zal je cursisten stimuleren om vaak te oefenen,
waardoor de te leren taal steeds beter consolideert.
De e-learning heeft globaal de volgende opbouw:
1. Video’s bekijken en begripsvragen beantwoorden
2. Input concrete leerwoorden
3. Oefeningen met de woorden
4. Nazeggen en terugluisteren van woorden
5. Input zinnen in korte gesprekjes
6. Oefeningen met de zinnen
7. Nazeggen en terugluisteren van zinnen

2.5 Differentiëren
Maak van tevoren een inschatting op welk niveau de cursisten zitten. Je kunt een algemene inschatting
maken bij de start van nieuwe cursisten en/of per thema of paragraaf. Hiervoor kun je het onderdeel
Voorkennis activeren gebruiken. Meer over de inhoud en de drie niveaus kun je lezen in 1.2 Opbouw en
niveaus.
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Geef elke cursist een (gelamineerd) kaartje waarop staat op welk niveau (*/**/***) hij de les volgt,
zowel in het werkboek als in de e-learning. Je kunt hiervoor Werkblad 4 gebruiken.
Homogene groep (één niveau)
Zit iedere cursist op (ongeveer) hetzelfde niveau, bijvoorbeeld starters met niveau 0, dan kun je
gezamenlijk de video en lesideeën op één niveau behandelen. Als je alle thema’s op dit niveau
doorlopen hebt, kun je daarna de thema’s op het volgende niveau behandelen. Gebruik telkens alleen de
video en lesideeën die bij dat niveau horen. Je volgt dan onderstaand stroomschema:

cursisten op niveau 0

Thema 1-10*

Thema 1-10**

Thema 1-10***

Eind

Start

Heterogene groep (twee niveaus)
Zit er niveauverschil tussen de cursisten, dan kun je de cursisten in niveaugroepjes indelen. Wanneer je
twee niveaugroepjes hebt, bijvoorbeeld gevorderde starters (0/A1) en cursisten richting A1, kun je de
twee video’s laten zien op niveau ** en ***. Onder de transcripten worden per video suggesties gedaan
voor vragen. Er is aangegeven welke vraag voor welk niveau geschikt is, waardoor alle cursisten met
iedere video mee kunnen kijken. Vervolgens behandel je gezamenlijk de paragraaf, maar de gevorderde
starters voeren de **-lesideeën uit en de cursisten richting A1 de ***-lesideeën. Op deze manier doet
elke cursist mee aan de les op zijn eigen niveau.
Omdat veel van de lesideeën op verschillende niveaus uit te voeren zijn, kun je een groot deel van de les
gezamenlijk behandelen en kunnen cursisten van verschillende niveaus regelmatig samenwerken.
Je volgt het onderstaand stroomschema:

cursisten op niveau 0/A1

Thema 1-10**

cursisten richting niveau A1

Thema 1-10***

Thema 1-10**

Start

Eind

Per lesidee is ook aangegeven voor welk niveau je het kunt gebruiken. Veel lesideeën kun je voor de hele
groep gebruiken. In de gekleurde balken (zie hieronder) staat dan aangegeven welke woorden en zinnen
je voor welke cursisten kunt gebruiken.
Lesidee 11 - Verander van plaats (inslijpen)
Blijft er een *-cursist over, maar vindt deze het moeilijk om in het midden van de kring te
staan? Laat dan een **- of ***-cursist in het midden een zin over zichzelf zeggen.
*

(Ik kom) uit … .

**

Ik heet … .
Ik kom uit … .

Ik ben (niet) getrouwd.
Ik woon alleen.

***

Ik kom uit ... .
Ik woon in … .
Ik ben (niet) getrouwd.

Ik heb … kinderen.
Ik heb … dochter(s) en … zoon(s).
Ik woon samen.
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Het is erg belangrijk om aan je cursisten uit te leggen dat de lessen verschillende moeilijkheidsgraden
bevatten en op welk niveau zij de opdrachten moeten maken. In het werkboek staan de leerwoorden
en -zinnen en de opdrachten van de verschillende niveaus behorende bij één paragraaf door elkaar. De
cursisten zien op deze manier welke woorden en zinnen ze nog moeten leren of welke woorden ze al
hebben geleerd, behorende bij het onderwerp.
Aan de sterren kan de cursist zien welke opdracht hij moet maken. Soms is een opdracht voor alle
niveaus bestemd en soms is er voor elk niveau een aparte opdracht. Het is aan de docent om duidelijk te
laten zien wie welke opdracht moet maken.
Heterogene groep (drie niveaus)
Heb je cursisten op de drie verschillende niveaus in je groep? Verdeel de cursisten dan over drie
niveaugroepjes. Je volgt dan onderstaand stroomschema:

cursisten op niveau 0

Thema 1-10*

Thema 1-10**

cursisten op niveau 0/A1

Thema 1-10**

Thema 1-10***

cursisten richting niveau A1

Thema 1-10***

Start

Thema 1-10***

Eind

Het bekijken van drie verschillende video’s en het uitvoeren van de lessen op drie niveaus is erg intensief.
Het is daarom aan te bevelen om één of twee video’s per les te bekijken. Je kunt op verschillende
manieren te werk gaan:
• Behandel in de eerste ronde alleen de video’s en lesideeën van niveau * en **.
Cursisten die al iets verder zijn, kunnen in de daarop volgende lesideeën steeds voorbeelden
voordoen met de docent, de rol van de gesprekspartner op zich nemen of als eerste een rollenspel
doen. Zij hebben op die manier een voorbeeldfunctie voor de andere cursisten. Door opdrachten te
herhalen, wordt de taalproductie vloeiender, de consolidatie van de woorden en zinnen beter en het
zelfvertrouwen van de cursist groter.
Heb je met de groep alle thema’s behandeld op niveau * en **? Begin dan weer bij thema 1, maar
behandel nu de video’s en lesideeën op niveau ** en ***.
• Kijk wat het ‘gemiddelde’ niveau van je cursisten is. Zijn de meeste cursisten toe aan de **-les?
Bekijk dan samen de video op niveau **. Kies eventueel nog een video op een lager (herhaling voor
de meesten) of hoger niveau en differentieer door de lesideeën zo veel mogelijk uit te voeren op de
twee niveaus.
• Je kunt een paragraaf ook over een week of twee weken verdelen, waarbij je eerst de *-video
behandelt met de bijbehorende lesideeën, een paar dagen later de les op ** en tot slot op ***.
Hierbij kun je de lesideeën op de lagere niveaus herhalen. Voordeel is dat gevorderde cursisten
kunnen helpen met uitleggen en voordoen tijdens de *- en **-lessen. En dat *- en **-cursisten ook
al wat oppikken van de lessen op ***, ook al zullen ze niet alles begrijpen.
Heb je continue instroom van cursisten in je groep? Dan is differentiëren een grote uitdaging, maar
tevens de enige en beste manier om iedereen zo goed mogelijk te bedienen. Een aantal mogelijkheden
om te differentiëren:
- Stel niveaugroepjes samen en kijk in welk groepje een nieuwe cursist het beste past. Laat hem
meedoen met de anderen, zodat ze samen kunnen werken. De leerstof die hij dan nog niet
heeft gehad, kun je hem in de e-learning zelfstandig laten doen. Op een later moment komt het
onderwerp weer aan de orde, als je de lineaire opbouw van de methode volgt.
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- Kies een onderwerp waar cursisten zelf belangstelling voor tonen of meer over willen weten.
Bijvoorbeeld wanneer een cursist naar de dokter moet en wil weten hoe bepaalde lichaamsdelen
heten of hoe je aangeeft waar je last van hebt. Kies dan de les die hierbij aansluit en bepaal op
welk(e) niveau(s) je de les behandelt a.d.h.v. de voorkennis en je verworven inzicht over het
niveau van je cursisten. Zie bijlage I voor het overzicht van alle thema’s en paragrafen om het
onderwerp dat je wilt behandelen snel te kunnen vinden.
Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Iedere groep is verschillend en als docent kun je het beste
beoordelen wat voor jouw groep het beste werkt.
De nieuwe werkwijze van Praat je mee? kan in het begin even wennen zijn, maar met de vele lesideeën,
uitgesplitst naar de verschillende niveaus, zul je altijd genoeg handvatten hebben om iedere cursist op
zijn eigen niveau te kunnen bedienen.

2.6 Feedback
Hieronder volgen een paar tips bij het geven van feedback op mondelinge taalproductie:
• Geef feedback die past bij het leerdoel en niveau van de cursist. Moet de cursist een hele zin correct
uitspreken, of hoeft hij alleen te laten zien dat hij de vraag begrepen heeft door een adequaat
antwoord te geven?
• Bij ANT2-cursisten kun je beter expliciete feedback geven dan impliciete feedback. Herhaal
bijvoorbeeld de fout en vraag of het goed is. Vraag de cursist om het nog eens te zeggen. Zo weet de
cursist waar de feedback over gaat en kan hij zichzelf corrigeren.
• Laat soms andere cursisten meehelpen om het antwoord te verbeteren. Geef (non-verbaal) aan dat
het niet helemaal goed is, kijk vragend rond in de groep en vraag de andere cursisten om te helpen
het goed te zeggen.

2.7 Voortgang
Voor elk thema is een voortgangsformulier ontwikkeld dat tot doel heeft inzicht te geven over de
voortgang en het niveau van de cursist. Elk thema bestaat uit meerdere paragrafen. In elke paragraaf
wordt toegewerkt naar een of meerdere leerdoelen. Na het uitvoeren van de eindopdracht(en) van een
paragraaf laat een cursist zien of hij het leerdoel al dan niet beheerst. Je kunt daarom het beste tijdens
of na het uitvoeren van deze opdracht(en) het voortgangsformulier invullen per cursist.
Je kunt de formulieren vanuit de e-learning downloaden en op je computer opslaan. Per cursist kun je
de voortgang invullen op de computer en printen op het moment van een voortgangsgesprek. Natuurlijk
kun je de formulieren ook printen en met pen invullen.

2.8 Algemene opmerkingen
Lidwoorden
Bij leerwoorden die zelfstandige naamwoorden zijn, staat ook het lidwoord. In lesideeën waarbij je
met losse woorden werkt, zoals het aanwijzen van de beeldkaarten, kun je het beste eerst alleen het
zelfstandig naamwoord zeggen en dan het woord met het lidwoord ervoor herhalen: huis - het huis,
deur - de deur. Cursisten kunnen zich dan focussen op het leerwoord zonder afgeleid te raken door het
lidwoord, maar ze leren dit er receptief bij. Vraag bij beginnende cursisten niet om het lidwoord en
verbeter een fout lidwoord alleen impliciet door het woord te herhalen met het juiste lidwoord. Op A1
hoeven lidwoorden nog niet correct gebruikt te worden.
Focus in de les
Cursisten die al enigszins geletterd zijn, hebben soms de neiging om tijdens de spreekles mee te willen
schrijven. Dit leidt echter af van het doel van de spreekles, omdat ze te veel bezig zijn met het vormen
van de juiste letters. Om te voorkomen dat cursisten hun pen of potlood en papier pakken, kun je in een
kring vóór de tafels gaan zitten, of de tafels helemaal leeg laten maken.
Schrijf ook geen woorden op het bord. Ook dit leidt af van de spreekles, omdat de cursisten te veel bezig
zijn met het ontcijferen van de letters en woorden.
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Zijn je cursisten al redelijk tot goed gealfabetiseerd, dan kunnen de woordbeelden soms juist
ondersteunend werken. Je kunt dan af en toe woorden of zinnen op het bord schrijven. Veeg deze
dan halverwege een oefening uit, zodat de cursisten ze daarna moeten memoriseren.
Social media en privacy
Als de cursisten een smartphone hebben, kun je een groepsapp aanmaken, bijvoorbeeld in WhatsApp.
Deze app kun je op verschillende manieren inzetten. Zo kun je als docent foto’s sturen en de
bijbehorende woorden inspreken. De cursist kan hierdoor thuis verder oefenen. Een andere mogelijkheid
is om de cursisten te vragen ergens een foto van te maken en die te sturen. Zo leert de cursist verbanden
leggen tussen wat hij in de klas leert en daarbuiten tegenkomt. Tegelijk krijgen cursisten de hele dag
door input van elkaar, waardoor geleerde woorden en zinnen sneller beklijven.
Als je een groepsapp maakt, is het belangrijk een aantal dingen van tevoren met de cursisten af te
spreken:
• Alle gedeelde foto’s en berichten blijven binnen de groep. Foto’s of berichten mogen niet gedeeld
worden met anderen.
• De groepsapp mag alleen gebruikt worden voor de opdrachten die de docent geeft. (Je kunt zelf
bepalen hoe streng je hierin wilt zijn: geen persoonlijke berichten, geen afmeldingen voor de les,
geen vragen over andere opdrachten enz.)
• Geef eventueel aan dat je alleen reageert als je aan het werk bent en niet op andere tijden, of dat je
tijdens de les ingaat op wat cursisten gestuurd hebben.
• Maakt iemand misbruik van de groepsapp, dan wordt hij uit de groep verwijderd.
• Maak afspraken over de tijden waarop er iets in groepsapp gezet mag worden.
Wil je liever geen groepsapp of wil een cursist niet in de groepsapp worden toegevoegd, dan kun je
tijdens de les met elkaar op iemands telefoon bekijken wat hij gedaan heeft en daarover praten, of je
kunt individuele berichten sturen.
Bij de praktijkopdrachten in de fase Vrije productie gaan cursisten praten met mensen in de praktijk. Het
is niet altijd makkelijk voor een cursist om duidelijk te maken wat het doel van het gesprekje is. Daarom
kun je dit (laten) invullen op werkblad 1 en dit briefje meegeven aan je cursisten.
Het is raadzaam om de cursisten foto’s, geluidsopnames of filmopnames te laten maken van deze
gesprekjes in de praktijk, zodat deze kunnen worden teruggekeken en kunnen worden geëvalueerd in
de klas. Op werkblad 1 wordt om toestemming gevraagd aan de gesprekspartner om een foto te maken,
het gesprek te film of op te nemen. Stemt de gesprekspartner hiermee in? Dan kruist hij zijn voorkeur
aan en ondertekent het briefje. Leg aan je cursisten uit dat zij niet mogen fotograferen of filmen als de
gesprekspartner dat niet wil.

Gebruikte literatuur
Bossers, B., Kuiken, F., Vermeer, A. (red.). (2015). Handboek Nederlands als tweede taal. Bussum,
Nederland: Uitgeverij Coutinho b.v.
Coumou, W. (1983). Over de drempel naar sociale redzaamheid. Utrecht, Nederland: NCB Uitgeverij.
Daalderop, K., Liemberg, E., & Teunisse, F. (2002). Raamwerk NT2.
Nuwenhoud, A. (2018). Spreken bij Alfa - Meertalig en analfabeet: Zes tips voor effectief spreekonderwijs
aan ANT2-cursisten. Tijdschrift LES, 208.
Verboog, M., & Gunawan, D. (2007). Taal leren op Maat. Bussum, Nederland: Uitgeverij Coutinho b.v.
Verbruggen, K. (2017). Interculturele communicatie in de Nt2-les. Tijdschrift LES, 204

20

TaalCompleet Praat je mee? - Handleiding Algemeen

Thema 4
Gezondheid
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Vertellen waar je last van hebt
Klokkijken (2)
Een afspraak maken
Bij de huisarts
Bij de apotheek
Bij de tandarts
Naar het ziekenhuis

Leerwoorden en -zinnen

Leerdoel

4.1 Vertellen waar je last van hebt
• Begrijpt de vraag waar hij last van heeft.
• Kan vertellen waar hij last van heeft.

Niveau *

Niveau **

Niveau ***

Receptief:
Waar heb je pijn?
het bloed
de dokter

Receptief:
gezondheid
Waar heb je last van?

Productief:
Ik voel me niet lekker.
(Ik ben) misselijk.
Ik moet overgeven.
(Ik ben) zwanger.
gefeliciteerd
de baby
sterkte

Productief:
Ik moet … .
niezen
hoesten
(Ik ben) verkouden.
Ik heb ...pijn.
de keelpijn
de oorpijn
de koorts
de griep
beterschap

Productief:
Ik heb pijn.
in mijn …
het hoofd
de nek
de schouder
de arm
de rug
de buik
het been
de knie
de voet
de teen
de hand

1. Voorkennis activeren
Stel vragen over een bezoek aan de dokter.
• Wat is een dokter? (laat eventueel beeldkaart 15 zien)
• Ga je weleens naar de dokter?
• Waarom ga je naar de dokter?
• Praat de dokter dan Nederlands? En jij?

2. Video’s bekijken
Introduceer de video's van 4.1: vertel dat jullie naar video's gaan kijken waarin mensen ziek zijn of pijn
hebben. Ze vertellen wat het probleem is.
Transcripten video’s 4.1

2

4.1*

4.1**

4.1***

Zora: Au, au, au.
Kim: O Zora, gaat het?
Zora: Nee, ik heb pijn, au.
Kim: Waar heb je pijn?
Zora: In mijn hoofd, in mijn nek,
in mijn schouder, in mijn arm, in
mijn buik, in mijn rug, in mijn been,
in mijn knie, in mijn voet, in mijn
teen… O, en in mijn hand!
Kim: Zora, je hebt overal pijn!
Zora: Jaha…
Kim: En je hebt bloed. Je moet naar
de dokter.

Julan: Ha-ha-hatsjie!!
collega: Gezondheid.
Julan: Ha-hatsjie!! Ughe, ugh...
collega: Gaat het?
Julan: Nee. Ughe, ugh...
collega: Waar heb je last van?
Julan: Ik moet steeds niezen en
hoesten.
collega: Ben je verkouden?
Julan: Ja, hatsjie! En ik heb…
keelpijn en oorpijn. En ik heb
koorts, denk ik.
collega: O Julan, je hebt griep! Je
moet naar huis, je moet je bed in.

Nina: Oei...
Daan: Wat is er, Nina?
Nina: Ik voel me niet lekker. Ik
ben misselijk en ik moet steeds
overgeven.
Daan: Wat vervelend. Ben je ziek?
Nina: Nee, ik ben niet ziek. Ik ben
zwanger.
Daan: O, gefeliciteerd!
Nina: Dank je.
Daan: Wanneer komt de baby?
Nina: In november.
Daan: Leuk zeg!
Nina: O, die koffie, blurp!
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Julan: Ja...
Zora: Nou, beterschap!
Julan: Dank je wel.

Daan: Sterkte!

Suggesties voor vragen bij video’s 4.1
Video 4.1*
1e kijkronde: vraag vooraf: Wat zie je?
vraag achteraf: Wie zie je? (Zora en Kim)
2e kijkronde: vraag vooraf: Welke woorden hoor je?
3e kijkronde: vraag per fragment:
* Gaat het goed met Zora? (nee)
** Waar heeft Zora pijn? (overal: in haar hoofd, nek, schouder, enz.)
*** Waar moet Zora naartoe? (naar de dokter)
Video 4.1**
1e kijkronde: vraag vooraf: Wat zie je?
vraag achteraf: Waar zijn de mensen? (op het werk)
2e kijkronde: vraag vooraf: Welke woorden hoor je?
3e kijkronde: vraag per fragment:
*** Moet Julan alleen niezen? (Nee, ook hoesten en hij heeft keelpijn, oorpijn en koorts.)
** Is Julan ziek? (ja)
* Gaat Julan naar huis? (ja)
Video 4.1***
1e kijkronde: vraag vooraf: Wat zie je?
vraag achteraf: Wie zie je? (Daan en Nina)
2e kijkronde: vraag vooraf: Welke woorden hoor je?
3e kijkronde: vraag per fragment:
*** Moet Nina niezen en hoesten? (Nee. (Ze is misselijk en moet overgeven.))
** Is Nina ziek? (Nee. (Ze is zwanger.))
* Komt de baby in november? (ja)

3. Receptieve lesideeën
Lesidee 1 - Aanwijzen
* Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 1-15
** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 16-25
*** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 25-30
*

Ik heb pijn. - Waar heb je pijn? - het hoofd - de nek - de schouder - de arm - de rug - de buik het been - de knie - de voet - de teen - de hand - het bloed - de dokter

**

gezondheid - Waar heb je last van? - niezen - hoesten - verkouden - de keelpijn - de oorpijn de koorts - de griep - beterschap

***

sterkte - misselijk - overgeven - zwanger - gefeliciteerd - de baby
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Lesidee 2 - Woordmep
Nodig:
• vliegenmeppers
• beeldkaarten genoemd in lesidee 1
Lesidee 3 - Waar / niet waar (b)
Nodig:
• groene en rode kaartjes
Wijs al dan niet de goede lichaamsdelen aan.
Laat na korte tijd **- en ***-cursisten de rol van docent overnemen.
Dit is mijn … .
hoofd - nek - schouder - arm - rug - buik - been - knie - voet - teen - hand
Alternatief lesidee - TPR
Geef de cursisten opdrachten: Wijs naar je hoofd. Waar is je schouder? Leg je hand op je
hoofd, enz.
het hoofd - de nek - de schouder - de arm - de rug - de buik - het been - de knie - de voet - de
teen - de hand
Geef tussendoor ook een opdracht die helemaal niet kan, zoals: Leg je voet op je hoofd.
Cursisten worden dan even op het verkeerde been gezet. Dat houdt ze scherp, maar het is ook
grappig. Humor helpt bij het creëren van een open en veilige sfeer in de groep.
Lesidee 4 - Uitbeelden
** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 16, 18, 19, 21-23, 25
*** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 25-30
• kussentje (om zwanger uit te beelden)
Stap 1: Laat groepjes cursisten de rechtopstaande begrippen uitbeelden. Reageer vervolgens
met de schuingedrukte woorden.
Stap 2: Geef nu ook af en toe een verkeerde reactie en laat de cursisten aangeven of je reactie
goed of niet goed is.
**

niezen - hoesten - keelpijn - oorpijn - koorts
reactie: Gezondheid! - Beterschap!

***

misselijk - overgeven - zwanger - de baby
reactie: Gefeliciteerd! - Sterkte!

Extra Lesidee - Zet een kruisje.
Nodig:
• werkboek 4.1 opdracht 1
Wanneer zeg je: Gefeliciteerd? Zet een kruisje.
Wanneer zeg je: Sterkte (of: Beterschap)? Zet een rondje.

4
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Lesidee 8 - Categoriseren
Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 20, 26, 27, 50
• beeldkaarten thema 1: kaart 24, 25
Hang de rode smiley aan de ene kant van de klas en de groene smiley aan de andere kant. Leg
uit dat de rode smiley betekent: Ik voel me niet lekker. De groene smiley staat voor: Het gaat
goed. Noem steeds de zin die bij de smiley hoort waar de cursisten zijn gaan staan.
Lees onderstaande zinnen. Waar hoort de zin bij? De cursisten lopen naar de juiste kant van
de klas. Gebruik eventueel de beeldkaarten ter ondersteuning.
Ik moet overgeven.
Het gaat goed met mij.

Ik ben misselijk.
Ik ben beter.
Ik ben verkouden.
Extra lesidee - Tekenen
Nodig:
• werkboek 4.1 opdracht 4

De cursisten tekenen één voor één de lichaamsdelen aan de outfit. Let op: houd de
onderstaande volgorde aan.
Vraag de **/***-cursisten: Ken je nog meer woorden? Noem ze en teken ze erbij.
de buik - de nek - het hoofd - de schouder - de arm - de hand - het been - de knie - de voet de teen

4. Woorden en zinnen inslijpen
Lesidee 9 - Woorden nazeggen
* Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 3-13
** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 18-25
*** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 25-30
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*

het hoofd - de nek - de schouder - de arm - de rug - de buik - het been - de knie - de voet - de
teen - de hand

**

niezen - hoesten - verkouden - keelpijn - oorpijn - koorts - griep - beterschap

***

misselijk - overgeven - zwanger - gefeliciteerd - de baby - sterkte
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Lesidee 16 - Balspel (a)
Nodig:
• zachte bal
* Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 2-13
** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 17, 21-25
*** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 25-29
• beeldkaarten thema 7: kaart 84
Verdeel de beeldkaarten over de cursisten en/of laat ze de beeldkaarten doorgeven. Stel de
vraag of zeg de zin. De cursist antwoordt a.d.h.v. zijn beeldkaart. Doe het eerst voor met een
klassenassistent of gevorderde cursist.
*

docent: Waar heb je pijn?
cursist: In mijn … [lichaamsdeel].

**

docent: Ik heb ...pijn. / Ik heb koorts. / Ik heb griep.
cursist: Beterschap!
docent: Waar heb je last van?
cursist: Ik heb ...pijn. / Ik heb koorts. / Ik heb griep.

***

docent: Ik voel me niet lekker. / Ik ben misselijk. / Ik moet overgeven.
cursist: Sterkte! / Beterschap!
docent: Ik ben zwanger. / Ik ben jarig. (voor de mannen)
cursist: Gefeliciteerd.

Lesidee 17 - Binnenkring-buitenkring (inslijpen)
* Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 1, 25
** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 20-25
*** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 25-29
• beeldkaarten thema 7: kaart 84
Hang de beeldkaarten op het bord. Maak twee kringen van hetzelfde niveau, tenzij anders
aangegeven. Oefen per ronde één zin. Doe dit eerst voor met een klassenassistent of
gevorderde cursist en wijs naar de bijbehorende beeldkaart.
*

Laat *-cursisten in de binnenkring staan en **- of ***-cursisten in de buitenkring.
binnenkring: Ik heb pijn.

buitenkring: Beterschap!

**

binnenkring: Ik ben verkouden.
binnenkring: Ik heb ...pijn.
binnenkring: Ik heb griep/koorts.

buitenkring: Beterschap!
buitenkring: Beterschap!
buitenkring: Beterschap!

***

binnenkring: Ik ben misselijk.
binnenkring: Ik moet overgeven.
binnenkring: Ik ben zwanger. / Ik ben jarig.

buitenkring: Sterkte! / Beterschap!
buitenkring: Sterkte! / Beterschap!
buitenkring: Gefeliciteerd!
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Lesidee 18 - Taalbeat
Nodig:
• taalbeat 4.1*, 4.1** en 4.1***
* Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 2-13
** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 17-24
*** Nodig:
• beeldkaarten thema 4: kaart 20, 23, 24, 26-28
Stap 1: Beluister de taalbeat en stel de vraag. De cursisten wijzen de juiste beeldkaart aan op
het moment dat het antwoord gegeven wordt.
Stap 2: Leer de taalbeat nu aan volgens het stappenplan in de Uitleg lesideeën.
*

Waar heeft ze pijn?

**

Waar heeft hij last van?
Waar heeft hij geen last van? (oorpijn)

***

Waar heeft ze last van?
Waar heeft ze geen last van? (verkouden, koorts, griep)

taalbeat 4.1*

taalbeat 4.1**

taalbeat 4.1***

Dokter, dokter…

Ik moet niezen. Hatsjie!
Ik moet hoesten. Ughe, ughe.
Ik ben verkouden.
Ik heb keelpijn.
En ik heb koorts.
Jij hebt griep!
Je moet naar huis!
Beterschap!
Dank je wel…

Ik voel me niet lekker.
Ik ben misselijk.
Ik moet overgeven.
Want... ik ben zwanger!
Gefeliciteerd!
Dank je.

Ik heb pijn
in mijn hoofd
in mijn nek
en in mijn schouder.
Ik heb pijn
in mijn arm
in mijn rug
en in mijn buik.
Ik heb pijn
in mijn been
in mijn knie
en in mijn voet.
Ik heb pijn
in mijn teen
en in mijn hand,
au, au, au, au...

5. Gestuurde productie
4e kijkronde - Suggesties voor vragen bij video’s 4.1
Kijk nog een keer naar de video’s en stel de vragen per fragment.
Video 4.1*
**
Waar heeft Zora bloed? (op haar hand)
*
Moet Zora naar de dokter? (ja)
***
Waarom moet Zora naar de dokter? (Ze heeft overal pijn en ze heeft bloed.)

10

TaalCompleet Praat je mee? - Handleiding Thema 4 (4.1)

**

docent: Hoi ... [naam cursist], gaat het?
cursist: Nee.
docent: Waar heb je last van?
cursist: Ik moet niezen/hoesten. / Ik ben verkouden. / Ik heb keelpijn/oorpijn/koorts/griep.
docent: Heb je ook koorts/griep? (optioneel)
cursist: Ja, ik heb koorts/griep. / Nee, ik heb geen koorts/griep.
docent: Wat vervelend, beterschap!
cursist: Bedankt.

***

docent: Hoi … [naam cursist], gaat het?
cursist: Nee.
docent: Waar heb je last van?
cursist: Ik voel me niet lekker. / Ik ben misselijk. / Ik moet overgeven. / Ik ben zwanger.
docent: Wat vervelend, beterschap/sterkte! / Gefeliciteerd!
cursist: Bedankt.

6. Vrije productie
Start met de vrije productie wanneer de cursisten de woorden en zinnen voldoende beheersen.
Wanneer dit nog niet het geval is, herhaal je de lesideeën uit de vorige fases.
Lesidee 21 - Rollenspel (vrije productie)
Nodig:
• bananenschil, kopjes koffie, zakdoekjes, lege zak
Speel om de beurt met de cursisten een rollenspel. Vertel wat de situatie is en waar het
zich afspeelt. Gebruik tijdens het rollenspel de geleerde woorden en zinnen en stimuleer de
cursisten dit ook te doen.
Geef de overige cursisten luistervragen mee:
• Waar heeft de cursist pijn? / Waar heeft hij last van?
• Vraag achteraf: Moet … naar de dokter/ het ziekenhuis?
• Vraag achteraf: Wat zeg ik tegen … : beterschap, sterkte of gefeliciteerd?
*

Setting: het park (jassen aan, tafels en stoelen aan de kant)
Eén cursist zit op de grond met naast hem een bananenschil. Vertel hem dat hij is gevallen.
Begin daarna het rollenspel. Jij wandelt in het park en ziet hem zitten.

**

Setting: pauze of op bezoek (tafel, stoelen, kopjes koffie)
Drie cursisten zitten samen met jou aan een tafel koffie te drinken. Vertel aan één cursist dat
hij verkouden is en steeds moet niezen. Eventueel kun je ook de andere cursisten een rol
geven waarbij ze ergens last van hebben. Begin daarna het rollenspel.

***

Setting: in de bus (stoelen zo neerzetten dat het een bus wordt)
Eén cursist zit achterin de bus met een spuugzakje. Vertel hem dat hij/zij misselijk is, omdat de
bus zo hard rijdt (of: omdat ze zwanger is). Begin daarna het rollenspel. Jij stapt de bus in en
gaat naast hem/haar zitten.
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4.1 Vertellen waar je last van hebt
Woorden en zinnen

*

*

*

*

120

Ik heb pijn.

de nek

de rug

de knie

*

*

*

*

Waar heb je pijn?

de schouder

de buik

de voet

*

*

*

*

het hoofd

de arm

het been

de teen

*

**

**

**

de hand

gezondheid

hoesten

de oorpijn

*

het bloed

*

**

**

**

**

Waar heb je last van?

**

verkouden

de koorts

**

de dokter

niezen

de keelpijn

de griep

121

**

***

***

122

beterschap

sterkte

zwanger

***

***

misselijk

gefeliciteerd

***

***

overgeven

de baby

1

Kijk naar de foto’s. Zeg je Sterkte of Gefeliciteerd?

1

2

3

4

5

6

123

4

Luister naar de docent. Teken de lichaamsdelen.

126

4.2 Klokkijken (2)
5

Luister naar de docent. Zet een kruisje bij de goede klok.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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*

4.1 - 1*
Ik heb pijn.
Mijn … doet pijn. (4.7**)

*

4.1 - 2*
Waar heb je pijn?

*

4.1 - 7*
de rug

*

*

