
 

 
ACTIVITEITENFICHE KLEUTERSCHOOL 

Schrijven in je eigen taal 
 
 
 
 
 

Categorie   Tag     Doelgroep   Duur 

☐  Tolereren 

☒  Waarderen 

☒  Inzetten 
 

  ☐  leren over taal  

☐  taalprofiel  

☐  aandacht voor vorm    

☒  thuistaal als opstap 

 ☒  welbevinden  

☐  talenbeleid 

☐  talensensibilisering  

☐  ouderbetrokkenheid 

  ☐  jongste kleuters  

☒  oudste kleuters 

  ☒  5 à 10 minuten    

☐  1 lestijd  

☐  meerdere lestijden   

☐ project  
 

 
 
Korte beschrijving activiteit:  
 
Je vraagt aan de kleuters om hun verhaal te vertellen bij de tekeningen die ze maken. Je laat daarbij toe dat ze dat 
eventueel in hun eigen taal doen. Vanuit die interactie en met hulp van de andere kleuters lukt het vast om het verhaal bij 
de tekeningen te reconstrueren en er in het Nederlands bij te schrijven.  
Door het verhaal erbij te schrijven: 
 

- voelt de kleuter dat zijn thuistaal wordt erkend als een cognitieve en talige aanwinst. 

- krijgt de kleuter onbewust aandacht voor geschreven taal. 

- beseft de kleuter dat je ideeën en concepten kunt omzetten in woorden. 
 
Enkele mogelijkheden: 
 

- Verzamel de tekeningen en teksten in een boekje en geef de (gekopieerde) teksten mee naar huis. De kleuters 
kunnen het verhaal thuis nog eens navertellen.  

- Vraag aan oudere leerlingen, ouders, … om de teksten te vertalen. Zij kunnen dan opnieuw vertellen wat de 
kleuter bij zijn tekening vertelde. Hierdoor ervaart de kleuter dat je zijn verhaal in verschillende talen kan 
vertellen. 

- Ga aan de slag met de teksten: 
o Maak er poppenkastverhalen van. 
o Giet ze in een kamishibai. 
o Maak er een liedversie van. 
o Verwerk de verhalen in nieuws, weetjes en feiten over de klas. 

- Laat je resultaten aan anderen zien: in de inkomhal van de school, in jullie nieuwsbrief, … 
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Materiaal en voorbeelden:  
 
 

    
 

   
 

 
Meer info en bronnen:  
 
Achtergronden en extra tips vind je via:  

www.metrotaal.be/content/3-bouwstenen/2-vaardigheden/af_ik_heb_iets_te_vertellen-def.pdf 
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