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Verschenen:
De vliegtuigklas 
De toenemende diversiteit stelt 
scholen op de proef. Hoe kun-
nen we anderstalige kinderen 
het beste helpen met het leren 
van Nederlands? Hoe ziet een 
krachtige taalleeromgeving 
eruit? Kan een school meer 
een thuis worden, een ‘woon-
kamerschool’ als het ware, om 
taal maximaal te stimuleren? 
En hoe pakken we dat aan? Al 
deze vragen komen aan bod in 

het nieuwe boek van Carolien Frijns De vliegtuig-
klas, een unieke literair-professionele gids over 
taal en onderwijs. Het bevat helder gebrachte 
inzichten uit onderzoek, praktijkvoorbeelden en 
concrete ideeen voor de onderwijspraktijk. 

OP KOP! 
Het pabocongres over 
lezen, leesbevordering en 
literatuureducatie
Op vrijdag 31 januari organiseren Stichting Lezen, 
Kunst van Lezen en de Koninklijke Bibliotheek het  
pabocongres OP KOP in Amersfoort. Een dag ter 
informatie en inspiratie, een dag van ontmoeting en 
respiratie. Het biedt de deelnemer plenaire lezingen 
met de laatste inzichten over lezen, leesbevordering 
en literatuureducatie. Daar-
naast zijn er deelsessies over 
interessante praktijkervarin-
gen van collega-koplopers, en 
ontmoetingen met kinder-
boekenschrijvers. zie:  
https://www.lezen.nl/ 

Taalfout? 
Taalgoed!
In een nieuwkomersgroep vertelt Georg hoe hij de band van zijn fiets 
repareerde toen die lek was. Er staat een fiets voorin de klas, dus 
hij kan veel aanwijzen als hij de woorden niet kent. Maar als hij wil 
vertellen hoe hij zijn band oppompte, ontbreekt hem het woord én 
het voorwerp is niet in de klas. ‘Met zo’n T-apparaat,’ zegt hij.

Nieuw! 
Op zoek naar 
betekenissen via 
letters en klanken
In de nieuwe publicatie van Dolf Janson 
gaat hij in op de leesdidactiek van het 
aanvankelijk leerproces. Uitgangspunt 
hierbij is dat leren lezen vanaf het begin 
gericht moet zijn op betekenis toekennen aan (gedruk-
te) woorden. Daarbij wordt uitgegaan van de voorkennis 
die kinderen al hebben opgedaan tijdens hun oriëntatie 
op klanken, klankgroepen en lettervormen. De opbouw 
sluit aan bij de opbouw die ook bij spelling geldt: eerst 
de klankzuivere woorden en daarna geleidelijk aan de 
diverse nietklankzuivere manieren van lettergebruik. In 
alle gevallen is het perspectief het achterhalen van de 
betekenis, maar daardoor wel grip krijgen op de syste-
matiek achter het lettergebruik in de te lezen woorden. 
Meer informatie op http://www.janson.academy/ 

Deze tekst is geschreven door Eva (8), 
leerlinge op de Swaiostee in Groningen. 
Na een taalronde over het thema van de 
Kinderboekenweek: reizen, schreven de 
leerlingen een tekst over hun mooiste reis. 

Kindertekst:
Mijn mooiste reis
In mijn leven ben ik 4 of 5 keer in Spanje geweest. 
Ik ga altijd naar Pobla de Farnals. Ik ga erheen 
met het vliegtuig. Meestal ga ik met papa, mama, 
Emilio, Lelo en Lela. We gaan altijd naar hetzelf-
de huisje, omdat mijn opa en oma die hebben 
gekocht. Als we aankomen dan gaan we meestal 
eerst naar de Consum, dat is een supermarkt. 
Bij ons huisje is ook een zwembad, die is tot half 
twaalf open. Ook is er een zee, maar die is een 
 beetje vies. ‘s Avonds gaan we naar een ijsjeswin-
kel. Die heet Peppe. Die is vlakbij. Ik ben heel blij 
dat ik zulke mooie dingen mag meemaken.
Eva 
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