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Materialen
voor
klassen
nieuwkomers (BaO en BuO)
Kansenfiche

met

anderstalige

voor leerkrachten

1. Materiaal voor anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas
KLEUTERONDERWIJS
a. Taalmethodes


Peuterprikkels:
o Bundel met taalstimuleringsactiviteiten.
o In de eerste plaats bedoeld voor kinderdagverblijven.



Ik & Ko taal:
o Geïntegreerde taalmethode voor kleuterklassen waarvan kinderen met een
taalachterstand deel uitmaken, bijvoorbeeld omdat ze een andere moedertaal
hebben dan het Nederlands.
o Het hoofddoel van Ik & Ko is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid.
Daarnaast komen beginnende gecijferdheid en de sociaal-communicatieve
ontwikkeling expliciet aan bod.



Bonte boel:
o Taalvaardigheidsstimulering voor de jongste kleuters via muzische vorming.
o Gratis te downloaden.

b. G-start: Geletterdheid stimuleren bij jonge kinderen (2012)



Auteurs: Loman, J. & K. Vermeir
Boek met achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten voor het stimuleren
van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar).

c. Televisie


Circus Kiekeboe:
o Multimediaal project (tv-programma) dat speciaal is ontwikkeld voor de taalontwikkeling van
kinderen in de leeftijd van twee tot vijf jaar die thuis Nederlands, Turks, Berber of MarokkaansArabisch spreken.

d. Prentenboeken


Projecten rond meertalige prentenboeken:
o Omundo
Een project rond anderstalige prentenboeken in de klas met lestips en links naar leuke websites
rond meertaligheid.
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Gratis meertalige prentenboeken:
o “Onzichtbaar”: over zwangerschap, geboorte en een onzichtbaar broertje. In 30 talen:
http://issuu.com/-m3-/docs



Links naar uitgevers van meertalige (prenten)boeken:
o Tweetalige kinderboekjes: http://www.nik-nak.eu/shop
o Digitale prentenboeken in het Nederlands, Frans en Turks: http://www.fundels.com
o Maankinderen: driedelige verhalenbundel in het Nederlands en het Turks:
http://www.abimo.net/jeugdboeken_prentenboeken/index.php?pg=detail&bkid=380&ct=7
o Tweetalige kinderboeken, steeds in combinatie met Engels: http://www.milet.com/ of
http://uk.mantralingua.com/language of http://www.little-linguist.co.uk
o Kinderboeken in verschillende versies: Nederlands, Duits, Turks, Arabisch en Papiamento:
http://www.extern.nl/kinderboeken/index.php
o Digitale prentenboeken in verschillende versies: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Spaans:
http://www.piccolopicturebooks.com
o Kinderboeken in het Nederlands en Chinees: http://www.zaiton.nl/boeken/kinderboeken

LAGER ONDERWIJS
a. Joker: eerste opvang in de reguliere klas van het basisonderwijs (1997)





Auteurs: Werkgroep anderstalige nieuwkomers, Leuven, Steunpunt NT2
150 activiteiten die tonen hoe een anderstalige nieuwkomer van in het begin in de
gewone klas kan worden opgevangen en er Nederlands kan leren.
Gratis te downloaden.
Aanwezig in infotheek VCLB Leuven.

b. Wereld(k)uren (2001)





Auteurs: Callebaut, I., J. Geerts, M. Geerts, K. Van Gorp & L. Wijnants (2001), Deurne:
Wolters Plantyn
Methode wereldoriëntatie voor het 5de en 6de leerjaar waarbij er in thema's gewerkt wordt.
Bij 2 van de 16 thema's is er differentiatie voorzien voor anderstalige nieuwkomers die al
een beperkte basistaalvaardigheid hebben.
Meer info vind je hier.

c. Leesprikkels: Lesmateriaal voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar (2001)



Auteurs: Steunpunt NT2 (Werkgroep lezen). Leuven-Apeldoorn, Garant.
Een uitgebreide bron van bruikbare lesideeën voor begrijpend lezen in het eerste leerjaar
(of vergelijkbaar niveau in het buitengewoon onderwijs). Leerkrachten krijgen ook
concrete tips over hoe ze zelf dergelijke activiteiten kunnen ontwikkelen.
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Voor gevorderde anderstalige nieuwkomers.
Meer info vind je hier.

d. Taakgericht Remediërend Lezen – tweede en derde leerjaar (1999)




Auteurs: Werkgroep Leesremediëring. Leuven, Centrum voor Taal en Migratie,
Steunpunt NT2
Voor gevorderde anderstalige nieuwkomers.
Gratis te downloaden.

e. Trek je talige schoenen aan! Taalstimulering in de vrije tijd (2003)



Auteurs: Goethals M., Leuven: Centrum voor Taal en Migratie
Voor gevorderde anderstalige nieuwkomers. Gratis te downloaden.

f. Totemtaal



Auteurs: Berben, M. e.a.
Taalmethode voor het tweede tot zesde leerjaar die kinderen talig leert functioneren.

g. Het schrijfpaleis



25 schrijftaken voor het eerste tot en met het zesde leerjaar.
Meer informatie vind je hier.

h. Project ‘Ik zag twee beren’



‘Berenboek’: boek en bijhorende workshops met als doel: het stimuleren van talenkennis, aan
kunsteducatie doen en het plezier van het lezen verhogen.
‘Berenhuis’: wil met zo weinig mogelijk middelen een maximum aan prikkels stimuleren. Op een
speelse en persoonlijke wijze ontdekken kinderen het plezier van en in talenkennis, hedendaagse
kunst en lezen.

2. Materiaal voor anderstalige nieuwkomers in een onthaalklas
Om te weten of je school in aanmerking komt voor een onthaalklas en hoe je dat onthaalonderwijs moet
organiseren, raadpleeg je best de Omzendbrief voor onthaalonderwijs aan anderstalige nieuwkomers
(BaO/2006/03).
a. De opvang van anderstalige nieuwkomers in de reguliere klas en de onthaalklas lager onderwijs. Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid (2004)





Auteurs: Karaca, Ö., G. Ramaut & M. Sterckx, Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs
Brochure met tips om nieuwkomers te helpen zich welkom te voelen op school en om de
taalvaardigheid van de leerlingen te helpen ontwikkelen. Bedoeld voor klasleerkrachten,
onthaalleerkrachten en directies.
Gratis te downloaden
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b. Goochelen met woorden 1 – De eerste start voor de onthaalklas (1998)





Auteurs: Werkgroep anderstalige nieuwkomers, Leuven, Steunpunt NT2
Eerste opvang in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers in het
basisonderwijs. Luistervaardigheid staat centraal.
Gratis te downloaden.
Aanwezig in infotheek VCLB Leuven.

c. Goochelen met woorden 2: Opvang in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (1999)





Auteurs: Werkgroep anderstalige nieuwkomers, Leuven, Steunpunt NT2
Verdere opvang in de onthaalklas basisonderwijs. Luisteren en spreken worden gestimuleerd.
Meer info vind je hier.
Aanwezig in infotheek VCLB Leuven.

d. Goochelen met woorden 3: Opvang in de onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (2001)




Auteurs: Werkgroep anderstalige nieuwkomers. Leuven, Steunpunt NT2
Verdere opvang in de onthaalklas basisonderwijs. Spreekvaardigheid wordt gestimuleerd
Meer info vind je hier.

3. Andere bronnen en materialen
Centrum voor taal en onderwijs

www.taalbeleid.org

Provinciale Educatieve Collectie http://www.vlaamsbrabant.be/onderwijs-vorming/voor-scholen-enleerkrachten/provinciale-educatieve-collectie/index.jsp
Provinciaal
documentatiecentrum Atlas

http://www.provant.be/leren/documentatiecentra/docatlas/

Protocol Diagnostiek Spraak- en http://www.prodiagnostiek.be/downloads/protocol%20Spraak%20en%2
taalontwikkeling
0Taal%20%20implementatieversie.pdf
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