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Taal yn Byld

Beste leerkracht,
In elke klas zitten kinderen met verschillende thuistalen. Wat een rijkdom! Maar wat weten we
over elkaars moedertaal? Hebben je leerlingen wel eens gehoord hoe de talen van hun
klasgenoten klinken? Of hoe de verschillende talen geschreven worden? Kennis van elkaars
taalachtergrond stimuleert waardering voor de eigen taal en andermans taal, zowel bij
leerlingen, leerkrachten als ouders.
Je moedertaal is de eerste taal die je als kind geleerd hebt. Die taal betekent vaak veel voor je:
je taal hoort bij wie je bent, het is deel van je identiteit. Veel kinderen spreken meerdere talen
en zijn dus meertalig. Dan kan het gaan om ‘echte’ talen, zoals Nederlands, Fries, Turks,
Arabisch en Duits, maar ook om dialecten en streektalen, zoals Nedersaksisch (o.a. Gronings,
Drents, Twents), Stellingwerfs, Bildts, Limburgs of Zeeuws.
Bij Taal yn Byld (=Taal in Beeld) gaan de leerlingen op zoek naar taalschatten, die in hun eigen
buurt verborgen liggen. Ze gaan op zoek naar mooie zinnen, spreuken of gezegdes in hun
thuistalen,
Dit boekje en aanvullend materiaal, zoals mooie posters en een inspirerend filmpje over het
project, zijn te zien op www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl.
Bij Inspirerend Meertalig Onderwijs is het ook de bedoeling dat scholen elkaar inspireren.
Stuur daarom na afloop van het project de foto's van de posters naar
lectoraatmg@nhlstenden.com. Dan kunnen de taalschatten ook digitaal door iedereen
bewonderd worden.
Wij zorgen ervoor dat het op de website geplaatst wordt.
Een inspirerende groet,
het team van Inspirerend Meertalig Onderwijs

Colofon
Deze uitgave is tot stand gekomen in het samenwerkingsproject Inspirerend Meertalig
Onderwijs van het Lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid fan NHL Stenden Hogeschool en
Cedin.
Een speciaal woord van dank gaat naar de leerkrachten, leerlingen en ouders die dit project
uitvoerden en naar de Provinsje Fryslân.
Idee en ontwerp: Janke Singelsma, Jan Berenst en Maaike Pulles
Tweede druk 2022
www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl
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Ate en Pier de Boer, obs De Opslach:

Als je huilen
moet zingt ze
zacht en wijst
ze naar de lucht
tot je naar de
sterren lacht en
van opluchting
zucht
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Dit gedicht is sa moai omdat it sa
ienfâldich is, bernlik suver. Do hast dyn
fantasije nedich om dy goed te
ferbyldzjen wat der sein wurdt.
De schoonheid van dit gedicht zit in de
kinderlijke eenvoud en fantasie die je
nodig hebt om dat wat niet gezegd
wordt te verbeelden.

Taal yn Byld
Het doel van Taal yn Byld (=Taal in Beeld) is om de verbinding tussen school,
kinderen en ouders te versterken door leerlingen ouders te laten bevragen over
mooie zinnen, spreuken, versregels in de moedertaal.
Het gesprek hierover in de klas en het in beeld brengen van deze mooie zinnen
(samen met ouders) zorgt voor waardering voor elkaars thuistalen en
achtergronden. Het erkennen en gebruiken van de thuistalen van de kinderen
heeft een positieve invloed op het welbevinden, zelfvertrouwen,
identiteitsontwikkeling en de ontwikkeling van het Nederlands.
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Een leerkracht vertelt:
'Het inventariseren van de verschillende talen in de groep, en het aan elkaar laten
horen hoe die talen klinken, bracht in de groep verbazing en bewondering teweeg.
Kinderen voelden zich gewaardeerd en gezien om het feit dat ze – naast het
Nederlands – ook andere talen spreken. Leerlingen vertellen dat ze het fijn vinden om
op school hun eigen taal te laten horen.'
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Taal yn Byld
D E ST A P P E

N

2.Op zoek naar taalschatten
De leerlingen interviewen papa,
mama, oma, opa of een andere
naaste.
Ze gebruiken hiervoor de vragen
die helpen bij het vinden van de
taalschat.

1.Inspiratie
Houd een rek over het
p
klassenges dertaal en
e
begrip mo r de talen in
e
e
s
ri
inventa
:
de klas.
suggesties
Vo o r m e e r
Inspiratie
Zie pag. 6-

Zie pag.7/8 (Ned.)of pag. 9/10
(Fr.)

3.Taalschatten bewonderen,
vertalen en bespreken
Zie pag. 11-praatkaartjes

5.Expositie van
posters
De meegenomen
taalschatten worden
op school of in het
dorp/de wijk
opgehangen. Ouders
en buurtgenoten
worden uitgenodigd.

4.Posters maken
De mooie zinnen,
spreuken of
zegwijzen worden
(samen met ouders)
op creatieve manier
in beeld gebracht.

Zie pag. 15

Zie pag. 14
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INSPIRATIE
Gesprek met de klas over moedertaal
Welke taal leerde jij van je ouders? Wat is eigenlijk moedertaal of thuistaal? Kun je twee
thuistalen hebben? Wie heeft meer thuistalen?
Welke talen kent deze klas?
Inventariseer met de kinderen welke talen er in deze groep te vinden zijn. En op school?
Wie kan een andere taal spreken? Vraag de kinderen uit te zoeken hoeveel en welke talen er
zijn. En wie deze taal kunnen spreken.
De antwoorden kunnen zichtbaar in de klas opgehangen worden.
Een woordenmuur maken
Schrijf op welke woorden je allemaal weet voor het woord 'blij' (of een ander woord).
Gebruik alle talen (dus ook streektalen). Synoniemen mogen ook.
Schrijf ieder woord op een apart stukje papier (in de vorm van een baksteen).
Metsel nu met elkaar een woordenmuur.
ku faraxsan

bliid

memnun

happy
gelukkig

Mijn lievelingswoord
Schrijf je lievelings woord op (je mag zelf weten in welke taal).
Vertel waarom dat woord mooi vindt.
Klinkt het mooi? Of is de betekenis mooi? Welke taal is het?
Wandel en wissel uit
Juf of meester is dj.
Wandel door de klas.
Blijf stilstaan, wanneer de muziek stopt.
Begroet degene die het dichtst bij je staat. Doe dat in je eigen taal/talen.
Leer de begroeting van de ander.

goeie

HEJ!

KAMUSTA

Een talenslinger maken
Schrijf de begroeting op in jouw eigen moedertaal.
Maak met elkaar een mooie slinger.
Hang de slinger op en leer om te groeten in alle talen uit je klas.
15 tellen in de rimboe
Speel dit spel tijdens de gymles.
Laat de kinderen aftellen in verschillende talen (dit kan vooraf in de klas geoefend worden).
Kijk voor meer suggesties op www.3mproject/toolbox/index.html
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Taal yn Byld
Op zoek naar
taalschatten
Vragen die helpen bij het vinden van een taalschat
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Vond je het mooi klinken?
Of grappig?

Wat vond je er zo
bijzonder aan?
Welke taal is het?

Werd je
er blij va
n?
Of verd
rietig?

Waar ging het over?
Vertel het me.

Wanneer werd het
gezongen/ gezegd?
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Naam: ....................................
Interview met ..........................
Wij kiezen samen de allemooiste zin.
Dat is :

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
De taal: .........................................
Wat betekent deze zin in het Nederlands?

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
Wat betekent deze zin in het Fries?

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
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Taal yn Byld
Op syk nei taalskatten
Fragen dy't helpe by it finen fan in taalskat
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Wat wie der sa
bysûnder oan?

Fûnst it moai klinken?
Of grappich?

Hokker taal is it?

Waardst
der bliid
fan?
Of fertr
ietlik?

Wêr gong it oer?
Fertel it my.

Wannear waard it
song/sein ?
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Namme: ....................................
Fraachpetear mei ..........................
Wy kieze tegearre de allermoaiste sin.
Dat is :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
De taal: .........................................
Wat betsjut dizze sin yn it Nederlânsk?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................
Wat betsjut dizze sin yn it Frysk?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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TAALSCHATTEN BEWONDEREN, VERTALEN EN
BESPREKEN

Iedere meegenomen taalschat wordt door de leerkracht en leerlingen bewonderd. De praatkaartjes
kunnen steun geven bij het bespreken van de schat. Ze kunnen ook gebruikt worden bij het
bespreken van de schatten in tweetallen.
Op de volgende pagina volgen wat voorbeelden van taalschatten.

Lees de zin eens voor.
Welke taal is dat?
Vertel eens wat over
die taal.

Waarom vind je
vader,moeder, oma
of opa deze zin
mooi?

Wat kan je meer
vertellen over je
taalschat?

Wat betekent deze zin
in het Nederlands? We
maken samen een
goede vertaling.

Wat betekent deze
zin in het Fries?
We maken samen
een goede vertaling.

Hoe zien de
lettertekens eruit?
Zijn dat dezelfde als
het Nederlands?
Of het Fries?

Wat betekent
deze zin in het
Engels? We
maken samen een
goede vertaling.
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Hoe klinkt de taal?
Kan ik dat ook
uitspreken? Zijn er
andere klanken?

Gevonden taalschatten
Een taalschat is gemaakt van mooie, lieve, vriendelijke of grappige woorden.
Een taalschat is een schat in de moedertaal.

Mijn beppe vindt dit een hele mooie
spreuk. Ze denkt eraan als wij in
Frankrijk op vakantie zijn.

Oma zong het vaak voor mijn moeder
als ze verdrietig was.

Mijn oma zei dit tegen mijn vader
vroeger. Hij werd er blij van, want hij
vond het grappig.

Mijn moeder vindt dit zo mooi
geschreven. Haar leraar vertelde
erover op school.
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Gevonden taalschatten

Maleis
Deze zin kreeg ik van opa. Hij was nog
klein, toen hij er woonde.

Chinees
Mama zegt dat je tevreden moet zijn als je
voldoende hebt.

Nederlands
Mijn moeder vindt dit een spreuk van
troost.

Engels
Papa zegt dat dit klopt. Hij heeft uitgelegd
wat oogsten is.
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POSTERS MAKEN
Wanneer de taalschatten verzameld zijn, is het tijd om de posters te maken.
Deze posters kunnen samen met de ouder(s) of grootouders gemaakt worden.
Dit kan op een gezamenlijke creatieve middag, maar het is ook een mogelijkheid om een
schema te maken en de ouders in kleine groepjes uit te nodigen.

TIPS VOOR HET MAKEN VAN DE POSTER
Bekijk ter inspiratie samen met je ouder(s) de voorbeeldposters op
www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl.
Bedenk samen wat voor plaatje of voorstelling bij jouw taalschat past. Hoe ziet dat
eruit?
Maak een paar schetsen en kies de mooiste.
Bedenk samen en overleg hoe je de poster gaat maken en met welk materiaal (stiften,
papier, verf, wasco, tijdschriften, plaatjes,....).
Het is mooi om met verschillende materialen te werken.
Bedenk hoe je jouw Taalschat op de poster zet. Bijvoorbeeld stempelen, letters
uitknippen of de tekst op de computer maken en printen. Bedenk ook hoe en waar je
de vertaling zet.

Klaarleggen
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A1 papier

EXPOSITIE POSTERS
Exposeren op school, bij het winkelcentrum, bij het bejaardenhuis, het buurthuis, een
restaurant of op een andere mooie plek in dorp of stad.
Voor het exposeren op straat worden de posters op doeken of panelen gedrukt.

Prins Mauritsschool, IKC de Kinderkoepel,
Leeuwarden e.a.

It Bynt, Winsum

Plataanschool, Leeuwarden

IKC Alexia, Leeuwarden

Willem Alexanderschool, Trianova, Leeuwarden e.a.

obs de Opslach, Wommels

Eestroom, Leeuwarden
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IKC Aventurijn, Leeuwarden

Taal yn Byld is een project over de rijkdom en de waardering voor alle
thuistalen op school. Het plezier in taal en talen staat voorop en leerlingen
gaan met elkaar op zoek naar taalschatten om hun school en buurt te
verrassen en te verrijken.
De posters met de mooie spreuken, zinnen of dichtregels zullen vele
verhalen uitlokken en gesprekken op gang brengen. Taal yn Byld is een
boeiende ontdekkingstocht voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders.
Een project waarvan de opbrengsten altijd verrassender en groter zullen
zijn dan verwacht...
Taal yn Byld is in het jaar 2018 in het kader van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad ontwikkeld en uitgevoerd op acht scholen in Leeuwarden.
Daarna is het project onderdeel geworden van Inspirerend Meertalig
Onderwijs en won het in 2019 het Europees Talenlabel.
Taal yn Byld is onder de naam #TaalTroost tijdens de coronaperiode als
online onderwijs verschenen.
Dit project kan heel goed gecombineerd worden met andere projecten van
Inspirerend Meertalig Onderwijs. Alle projecten zijn te vinden op
www.inspirerendmeertaligonderwijs.nl
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