LoCALL activiteit sjabloon
Dutch

Doelgroep
leeftijd
voortgezet
onderwijs (1618)

Samenvatting
van activiteit
(max. 50
woorden)
Leerdoelen

De diversiteit van talen (deel 1)
Indeling klas
Tijdsduur Materiaal en
Les aanpak
hulpmiddelen
90
Tafel,
Individueel en
Reflectie
minuten
smartbord,
in duo’s of
Discussie
activiteitenblad
kleine
presentatie
Taalbiografie, groepjes en de
foto’s voor de
hele klas
beschrijvingen,
notitieblok
(definities aan
het begin en
einde)

Locatie van Interdisciplinaire
activiteit
connecties
op school
taalvakken

De leerlingen reflecteren op hun visie over talen in het algemeen en over hun individuele
meertaligheid. Op basis hiervan en met behulp van de afbeeldingen aangeleverd door de
docent, kunnen zij hun perceptie over het concept talen verbreden, opdat zij weten dat talen
niet alleen mondeling zijn maar ook multimodaal kunnen voorkomen.
Kritisch taalbewustzijn verhogen - vergroten van het bewustzijn van talendiversiteit (m.b.t.
multimodale talen) – vergroten van het bewustzijn over eigen meertaligheid

Stap voor stap
instructie

Stap 1: introductie*
In de klas wordt gebrainstormd en worden kernwoorden op het bord geschreven.
Vragen voor tijdens de brainstorm sessie kunnen zijn:
- Welke talen kennen jullie?
- Wat is een taal? Probeer een definitie te vinden!
Stap 2: De taalbiografie
- Vul de vragenlijst in. Je biografie moet je later in de les kunnen presenteren.
- Bespreek in tweetallen of met z'n drieën jullie taalbiografieën en schrijf over elke
persoon twee interessante dingen op.
- Presenteer tijdens de les twee vragen die je kreeg over je biografie
Stap 3: De presentatie van de taalbiografieën*
- Presenteer tijdens de les twee vragen die relevant zijn met betrekking tot jou biografie.
- Nadat je hebt geluisterd naar de presentaties van klasgenoten, noteer je de verkregen
informatie over de taal situatie in de klas. (Spreken jullie veel of weinig talen? Wat was
verassend?)
Stap 4: Bewustwording van multimodale talen*
- Beschrijf de afbeeldingen. Beschrijf eerst de afbeeldingen schriftelijk en maak
aantekeningen. Gebruik hiervoor de woorden in het vak (taalondersteuning). We zullen
dit later samen bespreken.

- Hoe communiceren mensen? Welke middelen hebben ze om te communiceren? Leg dit
uit.
- Denk aan het begin van onze les en de activiteiten die we samen hebben gedaan:
probeer nu opnieuw te definiëren wat een taal is.
*Deze stap vindt plenair plaats (d.w.z. met alle leerlingen in de klas). De vragen worden
gepresenteerd op het bord of op het smartboard (niet noodzakelijk op papier).
Mogelijke
aanpassingen

Deze activiteit kan overal worden gedaan.

Verwachte
Taal:
competenties / schrijven - spreken vaardigheden

Vakkennis:
Niet van
toepassing

21e-eeuwse vaardigheden en kritisch denken:
beschrijving - reflectievaardigheden groepswerk

Vereiste
Taal:
competenties/ schrijven - spreken
vaardigheden

Voorbeelden
van
implementaties

Vakkennis:
niet van
toepassing
Feedback

21e-eeuwse vaardigheden:
beschrijving - reflectievaardigheden groepswerk

Doelgroep
leeftijd
voortgezet
onderwijs (1618)

Introductie tot taallandschappen en multimodale taalpraktijken (deel 2)
Indeling klas
TijdsMateriaal en
Les aanpak
Locatie van
duur hulpmiddelen
activiteit
90
Camera/smart individueel –
onderzoekop school min.
phone, De
met een
discussie - - buiten- thuis
bijbehorende
partner reflectie werkbladen
hele klas
analyse experimenteren
Kaartjes met
woorden
geschreven in
braille erop
naar eigen
keuze.
https://www.y
outube.com/w
atch?v=rkQ06
WkscB8&t=44
s

Programma :
Padlet

Interdisciplinaire
connecties
aardrijkskunde maatschappijleer
- taal vakken

Samenvatting
van activiteit
(max. 50
woorden)
Leerdoelen
Stap voor stap
instructie

De leerlingen maken kennis met het begrip taallandschappen. Ze worden onderzoekers die
hun omgeving verkennen door zich in eerste instantie te concentreren op het taallandschap
van hun school (Linguistic schoolcapes). Vervolgens delen ze hun observaties. Ten slotte
hebben ze de taak om braille en Nederlandse gebarentaal (NGT) te oefenen en vervolgens te
reflecteren op deze ervaring.
Kritisch taalbewustzijn verhogen - LL onderzoeken - een breed begrip van LL - bewustzijn
verhogen van taaldiversiteit - LL meemaken
Stap 1: Introductie tot taallandschap*
De docent laat de leerlingen afbeeldingen zien die meertaligheid illustreren. Hij/zij stelt de
volgende vragen:
- Welke talen zie je in de afbeeldingen?
- Waar kunnen we dit soort geschriften/voorwerpen vinden in ons dagelijks leven?
- Beelden maken deel uit van ons taallandschap. Wat is een taallandschap? Probeer een
definitie te vinden!
Stap 2: Verzamel foto’s
- Nu is het aan jou! Maak minstens 3 foto’s van jullie schoollandschap.
- Vul op het werkblad de tabel met verschillende categorieën in.
Stap 3: Presenteer en analyseer*

- Wat heb je gevonden en waar? Welke talen zijn gerepresenteerd? Hoeveel
multimodale talen en niet multimodale talen heb je gevonden? Bespreek dit!
Stap 4: Oefen je braille en de Nederlandse gebarentaal (NGT)
- Braille activiteit: Schrijf en lees in braille. (werkblad)
- Gebarentaal activiteit: Stel jezelf voor in NGT
Stap 5: Reflectie*
- Wat vond je van de oefeningen? Welke ervaring(en) heb je eruit gehaald? Vond je
deze oefeningen makkelijk of moeilijk? Verplaats jezelf in de schoenen van een dove
of blinde persoon. Kan zij volgens jou moeilijkheden ondervinden tijdens het
leerproces van deze talen en zo ja, welke? Bespreek dit!
Stap 6: Uitleg huiswerk*
- Maak foto's van je taallandschap (thuis, op een openbare plaats, enz.). Zoek minimaal 3
foto's (een daarvan moet een multimodale taal tonen). Upload je foto's naar de Padlet**.

Mogelijke
aanpassingen

*Deze stap vindt plenair plaats (d.w.z. met alle leerlingen in de klas). De vragen worden
gepresenteerd op het bord of op het smartboard (niet noodzakelijk op papier).
** Als docent maak je zelf een Padlet aan. Een ander bestanduitwisselingsprogramma kan
ook.
Deze activiteit kan overal worden gedaan.

Verwachte
competenties /
vaardigheden

Taal:
schrijven – lezen spreken - andere talen
herkennen

Vakkennis:

Vereiste
competenties/
vaardigheden

Taal:
schrijven – lezen spreken - andere talen
herkennen

Vakkennis:

21e-eeuwse vaardigheden en kritisch denken:
Interactie - reflectievaardigheden - overbrengen

Niet van
toepassing

21e-eeuwse vaardigheden en kritisch denken:
Interactie - reflectievaardigheden - overbrengen

Niet van
toepassing
Feedback

Voorbeelden
van
implementaties

Doelgroep
leeftijd
voortgezet
onderwijs (1618)

Tijdsd
uur
90
minut
en

De Taallandschappen in onze Samenleving (Deel 3)
Indeling klas
Materiaal en
Les aanpak
Locatie van
hulpmiddelen
activiteit
Werkbladen:
kleine
discussieop school
groepjes reflectie Gegevensanalys
hele klas
analyse
e, reflectie

Interdisciplinaire
connecties
aardrijkskunde maatschappijleer
- taal vakken

Padlet
Samenvatting
van activiteit
(max. 50
woorden)
Leerdoelen

Stap voor stap
instructie

Studenten onderzoeken de taallandschappen van hun persoonlijke omgeving. Daarnaast
analyseren ze de verzamelde data en reflecteren ze daarop. Zo trekken ze conclusies over de
rol van multimodale talen in de samenleving.
Kritisch taalbewustzijn verhogen - LL onderzoeken - bewustzijn verhogen van taaldiversiteit
- theoretisch begrip van LL - eigen ondervindingen plaatsen in de context van LL - digitale LL
onderzoeken
Stap 1: Presenteer het taallandschap
- Open de Padlet en bekijk de posts van je klasgenoten.
- Kies een van je eigen foto’s en leg uit waar je dat taallandschap hebt gevonden.
Beschrijf de taal/talen die je kunt zien op de foto.
Stap 2: Analyseer de data

In groepjes van 3-5 personen gaan jullie presenteren. Analyseer jullie taallandschappen met
behulp van de volgende categorieën:
- Taal type (multimodaal of niet)
- Plek van de foto (privé terrein of publieke ruimte) en de functie van de zichtbare taal
- Welke taal het is (braille, NGT, Nederlands, Engels, Fries …)
Stap 3: Presenteer je resultaten
Elke groep presenteert de gevonden resultaten. Noteer de resultaten van de andere
groepen op je werkblad.
Stap 4: Reflectie*
Reflecteer individueel op de volgende vragen en schrijf je bevindingen op.
- Was het gemakkelijk voor jou om multimodale talen te vinden in jouw dagelijks leven?
- Wat valt je op als je het aantal multimodale talen vergelijkt met het aantal andere
talen?
- Wat is volgens jou de status van multimodale talen in onze samenleving (zeer
aanwezig of gemarginaliseerd)? Onderbouw je mening!
- Deel jouw mening met een klasgenoot.
- Presenteer jullie resultaten aan de hele klas door ze met je klasgenoten te bespreken.

Mogelijke
aanpassingen
Verwachte
competenties /
vaardigheden

*Deze stap vindt plenair plaats (d.w.z. met alle leerlingen in de klas). De vragen worden
gepresenteerd op het bord of op het smartboard (niet noodzakelijk op papier).
Deze activiteit kan overal worden gedaan.
Taal:
schrijven - spreken andere talen herkennen

Vakkennis:
Niet van
toepassing

21e-eeuwse vaardigheden en kritisch denken:
Computergebruik - reflectievaardigheden groepswerk - burgerschap- overbrengen

Vereiste
competenties/
vaardigheden

Taal:
schrijven - spreken andere talen herkennen

Vakkennis:
Niet van
toepassing
Feedback

Voorbeelden
van
implementaties

21e-eeuwse vaardigheden en kritisch denken:
Computergebruik - reflectievaardigheden groepswerk - burgerschap- overbrengen

Doelgroep
leeftijd
voortgezet
onderwijs (1618)

Samenvatting
van activiteit
(max. 50
woorden)
Leerdoelen

Stap voor stap
instructie

Project en evaluatie (Deel 4)
Indeling klas
Tijdsdu
Materiaal
Les aanpak
ur
en hulpmiddelen
90
Werkblad
individueel onderzoekminute laatste deel
hele klas
discussie –
n
creëren Enquête
reflectie

Locatie van
activiteit
op school

Interdisciplinaire
connecties
kunst maatschappijleer
- taal vakken

In deze sessie reflecteren studenten op de bevordering van (multimodale) talen in de
samenleving. Via dit kleine creatieve project over taallandschappen dragen zij bij aan de
bewustwording van deze talen op hun school. Ten slotte evalueren ze alle delen uit deze
lessenreeks.
Kritisch taalbewustzijn verhogen - LL onderzoeken - creatief werken met LL - een breed
begrip van LL - bewustzijn verhogen van taaldiversiteit - theoretisch begrip van LL - eigen
ondervindingen plaatsen in de context van LL - LL meemaken
Stap 1: Reflectie (Brainstormen)*
- Op welke manier(en) kunnen we meertaligheid en in het bijzonder multimodale
talen in onze samenleving bevorderen? Hoe kunnen we hun zichtbaarheid vergroten
en bewustzijn creëren? Verzamel ideeën!
Stap 2: Creatief project*

- Om zowel de leden van onze school als de samenleving bewust te maken van alle
talen, gaan we een muur maken met foto's van onze taallandschappen. Het is aan
jou om te beslissen hoe je dit bereikt. Wees creatief! (Gebruik bijvoorbeeld posters,
enz.)
Stap 3: Evaluatie
We hebben net de module over taallandschappen en over multimodale talen afgerond.
Evalueer het door nu een vragenlijst in te vullen.
Geef desgewenst je mening over de module en over multimodale talen in een discussie
met de hele klas.

Mogelijke
aanpassingen
Verwachte
competenties /
vaardigheden
Vereiste
competenties/
vaardigheden

* Deze stap vindt plenair plaats (d.w.z. met alle leerlingen in de klas). De vragen worden
gepresenteerd op het bord of op het smartboard (niet noodzakelijk op papier).
Deze activiteit kan overal worden gedaan.
Taal:
schrijven - spreken

Vakkennis:
Niet van
toepassing

21e-eeuwse vaardigheden en kritisch denken:
Computergebruik - creativiteit - interactie reflectievaardigheden - groepswerk

Taal:
schrijven - spreken

Vakkennis:
Niet van
toepassing

21e-eeuwse vaardigheden en kritisch denken:
Computergebruik - creativiteit - interactie reflectievaardigheden - groepswerk

Feedback
Voorbeelden
van
implementaties

