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Op speurtocht door
onze grammatica
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Dolf Janson

Rijke taal van
Anneke Smits en
Erna van Koeven
Goed leren lezen en schrijven leer
je bij uitstek op school. Maar waar moet je als leerkracht
beginnen als je moet kiezen uit het enorme aanbod van
leerlijnen, methodes, toetsen, handreikingen en tips voor
taal en lezen? Rijke taal gaat over taal- en leesdidactiek
voor het basisonderwijs. Het slaat een brug tussen theorie
en praktijk en laat je zien hoe je duurzaam, betekenisvol
taal- en leesonderwijs geeft zodat elke leerling zijn taalbasis kan vergroten. Rijke taal is bedoeld voor iedereen die
inzicht wil krijgen in wat goed taal- en leesonderwijs is én
daarmee aan de slag wil gaan.

Kindertekst
Stichting Innoord heeft tijdens de Zomerschool
i.s.m. Taalvorming met de leerlingen gewerkt
rondom het thema ‘landen’. De leerlingen hebben
gesproken, gelezen en geschreven over landen. Na
een onderzoekje over een gekozen land, heeft elke
leerling uit groep 7 een overtuigende tekst voor een
reisbrochure geschreven. Eddy Faïda schreef het
volgende over Japan:

Kom naar Japan dit land is echt een vakantie topper!
In Japan hebben ze prachtige hoge bergen, kleine
eilanden die je kunt bezoeken en de bruisende stad
Tokio met echte japanse sushi!

De grammatica van onze taal is een rijke en
uitdagende bron voor zinvolle taalactiviteiten.
Veel kinderen, en vaak ook hun leraren, hebben
dat tot nu toe niet zo ervaren. Het moet ook bij
grammatica steeds gaan om de samenhang
tussen luisteren, spreken, lezen en schrijven. Die
samenhang en wederzijdse beïnvloeding bewust
maken, en verder bevorderen, lukt vooral als dat
taalgebruik betekenisvol kan zijn. Juist die taal in
alle vormen gebruiken voor het maken en onderhouden van de verbinding
met de wereld om hen heen,
maakt taalgebruik betekenisvol. Daar is grammatica
onmisbaar bij. Zo kunnen
alle kinderen het nut en het
plezier van vormen van taalgebruik ervaren en daardoor
zal ook hun creativiteit met
taal groeien.

Taalfout?Taalgoed!
Tessel (4) loopt met haar oma door de straat waar
Tessel woont. Oma, oud-onderwijzeres, zegt: “Jij
woont in de Lumeijstraat. Zeg mij maar na: ik woon
in de Lumeijstraat.”
Tessel doet het braaf: “Ik woon in de Lujoustraat.”

De Fuji berg is de hoogste berg van Japan je kan
hem beklimmen in juli en augustus. Hij is maar liefst
3776 meter hoog!

Ook kun je de japanse tuinen bezoeken en japanse tuin
is een tuin in traditionele Japanse stijl. In de Japanse tuinen
zijn prachtige en zeldzame bomen en planten te zien

Japan is 1 van de meest spectaculaire vakantie landen.
Dus kom naar japan!
Eddy

DRONGO
Talenfestival
Op 2 en 3 oktober vindt het
DRONGO Talenfestival plaats.
Dit jaar staat het festival geheel in het teken van
lezen! Het DRONGO
Talenfestival is er voor alle professionals die
zich bezig houden met taal en lezen en vindt
dit jaar geheel online plaats. Kijk voor meer
informatie op www.drongotalenfestival.nl
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