
Taal is, zeg maar, echt ons ding!!! 
 
We willen dat kinderen plezier beleven aan taal, zodat het 
leren ervan voorspoedig verloopt. Bovendien laat 
onderzoek zien dat taal en denken nauw samenhangen: 
ons denken kan niet zonder taal bestaan. Dit maakt taal 
een prachtig en belangrijk uitgangspunt om ons 
Jenaplanonderwijs te versterken. Daar zijn we afgelopen 
maand mee gestart. In deze speciale nieuwsbrief willen 
we u bijpraten over wat we doen en zullen gaan doen. 
 
Taal is leuk! 
We hebben gemerkt dat het traditionele taalonderwijs, met aparte blokjes spelling, grammatica, 

lezen, schrijven, spreken en luisteren, niet meer past binnen de 
eisen van de huidige samenleving. Onderzoek laat zien dat het 
aanbieden van al die afzonderlijke onderdelen ervoor zorgt dat het 
bij kinderen allemaal losse eilandjes blijven, terwijl in het dagelijks 
leven die onderdelen door elkaar lopen. We verwachten dat de 
kinderen taal op hoog niveau leren en kunnen gebruiken. We willen 
daarom naar een vorm die we Levend Taalonderwijs hebben 
genoemd. Taal wordt dan aangeleerd, geoefend en 
geautomatiseerd in betekenisvolle situaties.  
 We zien taal in onze Jenaplanschool terug in de basisactiviteiten 
spel, gesprek, werk en viering. Het past naadloos bij onze 
kernwaarden: zinzoekend, verantwoordelijk en betrokken. Taal moet 
in onze ogen prikkelend, functioneel, grappig, ontroerend en 
betekenisvol zijn. Kortom: taal moet iets met je doen en je aanzetten 
tot denken. Taal moet de betrokkenheid van kinderen daarnaast 
verhogen en hun wereld vergroten. Dit is wat we met ons levend 

taalonderwijs willen bereiken. Hoe we dat vorm en inhoud gaan geven is dus het traject dat we 
de komende tijd met het hele team doorlopen. 
 
 
In de praktijk 
Hoe fijn is het om in de stamgroep samen een woordgrap te 
bespreken en daar plezier aan te beleven ("Schietvereniging De 
Korrel mikt op nieuwe leden.”)? En hoe trots kan een kind zijn op 
een eigen tekst wanneer deze wordt gepresenteerd in de 
stamgroep? Die momenten zijn heel mooi, maar daarmee is nog 
niet gegarandeerd dat de kinderen ook leren. Daarvoor is meer 
nodig. Dat vraagt van het team dat we goed nadenken hoe we 
taalonderwijs gaan inzetten. Hoe kunnen we, als stamgroepleiders, 
voortdurend actief met taal bezig zijn en goed taalgebruik 
voordoen en voorleven? Hoe kunnen we aansluiten bij de zone 
van naaste ontwikkeling van de kinderen? Wat bieden we aan in 
de stamgroep en wat in een niveaugroep? Hoe zorgen we dat de nieuwe kennis en 
vaardigheden geen losse eilandjes zijn, maar met elkaar verbonden zijn? 

Zoals al aangegeven heeft taal veel onderdelen (lezen, schrijven, spreken, luisteren), die 
weer elk verder onderverdeeld kunnen worden (bv. technisch lezen, begrijpend lezen, fictie 
lezen). We kunnen niet alles tegelijk aanpakken. Daarom zijn we begonnen met taalverzorging 
(spelling en interpunctie), omdat dit een groot onderdeel is en bovendien ons voor de grootste 
uitdagingen stelt als we dat 'levend' willen maken. Door hier samen over na te denken, nieuwe 
werkvormen en leermiddelen te ontwikkelen en te gebruiken krijgen we daar steeds meer greep 
op. 
  

1 Kinderen in de onderbouw 
werken op eigen niveau met 
letters. 

2 Middenbouw kinderen oefenen 
hun motoriek door met de ogen 
dicht te schrijven 



 
Toekomst 
Het bijzondere van dit traject is dat het hele team volledig 
onderschrijft dat we hiermee de kern van ons Jenaplanonderwijs 
verder kunnen versterken. We zijn met elkaar in gesprek over 
kwalitatief hoogstaand Jenaplanonderwijs en kijken kritisch naar 
ons handelen in de klas. Dat zal de kwaliteit van het hele 
onderwijs en het hele team ten goede komen, waardoor we, ook 
in de toekomst, de kinderen kunnen bieden wat ze nodig hebben.  

Het kan zijn dat uw kinderen thuiskomen met verhalen 
over het taalonderwijs. Misschien merken ze dat dingen anders 
gaan. Spreek daar vooral over met uw kinderen. Vraag hen waar 
ze mee bezig zijn en hoe ze het ervaren. Mocht u, naar aanleiding 
daarvan, nog tips, opmerkingen of vragen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Peppels & Canadas 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3 Bovenbouwkinderen gebruiken 
verschillende hulpmiddelen om hun 
spelling te verbeteren: pen, papier, 
computer en elkaar. 


