
Basisaanbod taal 2013-2014 

 

1. Centraal in de onderbouw: mondelinge taal en woordenschat 
 

De kwaliteit van het spreken en luisteren bepaalt je succes op school en in de maatschappij. (Expertisecentrum Nederlands 

2011) 

 

Kinderen breiden in de onderbouw hun woordenschat voornamelijk uit door middel van mondelinge communicatie. We dienen 

daarom in de onderbouw ruim de gelegenheid te bieden tot taalactiviteiten die uitnodigen tot het uitbreiden van de 

woordenschat. Taalactieve hoeken aangevuld met coöperatieve werkvormen bieden leerkrachten en leerlingen de uitdaging 

om gericht spreken en begrijpend luisteren centraal te zetten en daarmee het uitbreiden van de woordenschat en de 

mondelinge taalvaardigheid te ondersteunen. Tijdens deze dag leert u als onderbouwleerkracht hoe u uw lokaal uitdagend kunt 

inrichten en met welke activiteiten u uw leerlingen kunt uitdagen tot het versterken van hun mondelinge taalvaardigheid en het 

uitbreiden van hun woordenschat. 

 

 

Korte inhoud: 

- Recente theorie woordenschatuitbreiding en mondeling taalvaardigheid 

- Opbrengstgericht werken aan mondelinge taalvaardigheid in de onderbouw 

- Omgaan met verschillende onderwijsbehoeften op het gebied van mondelinge taalvaardigheid en woordenschat 

- Aandacht voor de ontwikkeling van hogere denk- en begripsvaardigheden bij jonge kinderen (HOTS) 

 

 

Geschikt voor: 

Groepsleerkrachten van groep 1-2-3 

Onderwijsassistenten in de onderbouw 

 

 

Doelstellingen die bereikt worden: 

- De cursist heeft theoretische kennis over woordenschat en mondelinge taalvaardigheid in de onderbouw 

- De cursist is op de hoogte van de leerlijnen van mondelinge taalvaardigheid. 

- De cursist kan de theoretische kennis omzetten naar praktische mondelinge taalactiviteiten in de groep, waar onder 

de woordenschatuitbreiding. 

- De cursist kan passend inspelen op de diversiteit aan onderwijsbehoeften in zijn groep op het gebied van 

woordenschat en mondelinge taalvaardigheid. 

 

 

Aard van de workshop: 

Tijdens deze cursus krijgt de cursist theoretische informatie aangereikt over het opbrengstgericht werken aan mondelinge 

taalvaardigheid, maar ligt de nadruk vooral op de praktische toepassing hiervan in de groep en op het tegemoet komen aan de 

diverse onderwijsbehoeften. Hierbij is er veel aandacht voor het uitwisselen van ervaringen. 

 

 

Aantal bijeenkomsten: 

1 dag of 2 dagdelen 

 

 

Omvang van de cursus: 

6 uur  

 

 

 
Meer informatie via: 

 

Primarum 
Willeke Evers 

Charlotte van Pallandtlaan 4 

7425 NP Deventer 

0570-514613 

06-21634572 

w.evers@primarum.nl 

 


