Kapelstraat 19 2520 Broechem

Materialenlijst
Dit kan een beginpunt zijn voor je zoektocht naar geschikt materiaal. Misschien omdat je pas begint,
misschien omdat je gewoon op zoek bent naar iets nieuws, iets anders...
Laat je niet overdonderen, maar zoek rustig naar de zaken die je persoonlijk aanspreken om op een
bepaalde moment te gebruiken. En stel je steeds de vraag: Is dit voor mijn leerling, mijn groepje
leerlingen een goed werkinstrument.
Weet dat het verwerven van ‘taal’ het allerbelangrijkste is!

1. Voor kleuters en lagere schoolkinderen


Joker: eerste opvang in de reguliere klas voor het basisonderwijs. Uitgegeven door Steunpunt
NT2, centrum voor taal en migratie KULeuven. Dit materiaal is gericht naar nieuwkomers. Via
de site www.cteno.be (doorklikken naar nieuwkomers) kan je heel eenvoudig het
bronnenboek, de kopieerbladen en een voorbeeldactiviteit downloaden.



Goochelen met woorden. Ook terug te vinden via www.cteno.be . Dit is meer gericht naar
kinderen van 6 tot 12 jaar.



Zomerprikkels. Zelfde site www.cteno.be. Hier vind je een massa taalstimuerende
activiteiten, los van de klasactiviteiten. De moeite waard om in te grasduinen!



De spellingmethode ‘De spellingkampioen’ helpt je doorheen al de spellingproblemen. Meer
informatie over deze methode vind je op de site www.abimo.net. Voorbeelden van
oefeningen kan je in pdf downloaden. Deze methode is in heel wat scholen beschikbaar.



Voor kleuters is het tijdschrift TOK een echte aanrader. Je vindt het via de site
www.averbode.be. Het tijdschrift geeft heel wat stof tot praten en woordenschat
ontwikkelen. De afbeeldingen zijn prachtig. Ook even doorklikken naar aanvullend materiaal.
Daar zie je ook heel wat vertelplaten staan. Misschien kan je even nagaan of de kleuterschool
over dit tijdschrift beschikt.



Zoek je informatie over een bepaald thema? Dan kan je ook altijd terecht op
www.kinderpleinen.nl.



Onze materialenbank bevat een aantal volledige bundels die op verschillende scholen
gebruikt worden. Zij kunnen allemaal uitgeleend worden.
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2. voor scholieren en volwassenen


De methode Je kan me wat is heel volledig en zeer praktisch in gebruik. Via de site
www.jekanmewat.nl kan je de boekjes volledig afprinten. Maar de cursisten kunnen ook de
leerstof thuis (of elders) verder inoefenen via de site. Het voordeel aan deze methode is dat
ze niet alleen woordenschat, maar ook basisgrammatica aanreikt vanaf het begin. Het gaat
over praktische situaties zoals winkelen en eten,... Nadeel is dat deze methode niet meteen
modern oogt en dat er af en toe Nederlandse (Hollandse) woorden gebruikt worden die wij
niet hanteren.



www.nt2taalmenu.nl. Dit is een zeer uitgebreid pakket met oefeningen omtrent spreken,
woordenschat, grammatica, schrijven, lezen, muziek... Je kan de opdrachten downloaden en
afprinten. Je kan er ook heel wat online maken. Je kan kiezen uit tal van actuele
onderwerpen.



Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. Dit zegt Juf Melis op haar site. Je vindt er
ontelbare taaloefeningen. www.jufmelis.nl.



www.hettaalbad.be is een informatieve site over OKAN, de onthaalklassen voor anderstalige
nieuwkomers. Om de oefeningen te kunnen maken, heb je echter een paswoord nodig.
Leerlingen die in een okanklas zitten, kunnen dit wellicht navragen.

3. Woordenboeken:
Beeldwoordenboek: www.triangel.be, doorklikken naar beeldwoordenboek.
Mijn eerste, tweede, derde Van Dale ( Kan een schooljaar lang uitgeleend worden op ons
secretariaat)
Mijn eerste woordenboek Nederlands
Van Dale Junior woordenboek nederlands
De boeken van Kijk en Leer.
Wat is dat? Beeldwoordenboek Nederlands, uitgegeven door Die Keure.

4. Spelend leren:


Colorcards: een reeks dozen met kaarten. Met diverse onderwerpen: zoek de verschillen,
welke hoort er niet bij, beroepen, gevoelens... Deze dozen vind je zeker in Docatlas. Enkele
ook op ons secretariaat.



Alle mogelijke memoryspelen (Ook op ons secretariaat)
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5. Om naar toe te gaan:


Documentatiecentrum Atlas Antwerpen: Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen



Documentatiecentrum Atlas Turnhout: Patersstraat 62, 2300 Turnhout

6. De moeite om door te lezen


Centrum Taal en Onderwijs Leuven. www.cteno.be
Site van het Centrum voor Taal en Onderwijs, de specialisten op vlak van taalbeleid.



www.anderstaligenieuwkomers.be
Site van het steunpunt GOK over anderstalige nieuwkomers.



http://www.steunpuntdiversiteitenleren.be/nl/home
Onder het luik ‘Meertaligheid’ vind je heel wat.



Uiteraard: www.wereld-delen.be!



http://www.meertaligheid.be/
Site met info in verschillende categorieën (voor/buitenschools, school/klas, thuis). Elke
categorie zoomt in op interessante artikels en andere literatuur.



http://taalunie.org/
Officiële site van de Nederlandse Taalunie.



http://www.delathoogvoortalen.be/
Site van Klascement met nuttige info omtrent taalinitiatie, taalstimulering,
talensensibilisering en VGT (Vlaamse GebarenTaal).



http://www.kruispuntmi.be/toolbox/thema.aspx?id=624&fid=37
Toolbox over talensensibilisering.



http://kennisplatform.leoned.nl/inleidende_colleges/index.htm
Leerplatform van taalgericht vakonderwijs met een reeks videolessen.



http://www.foyer.be/
organisatie die veel expertise heeft over diversiteit en meertaligheid in Brussel.
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