
Wurkblêden by lessensearje Taalbiografy, Multimodale Talen en Taallânskippen 

 

Myn taal biografy (Diel 1, Stap 2.1) 

Aktiviteit 1  : Folje de enkête yn! Dyn biografy moatst letter yn de klassese presintearje ! 

Aktiviteit 2  : Yn groepkes fan twa of trije bepraatst jim taalbiografyen en skriuwst twa 

ynteressante aspekten per persoan op.   

Aktiviteit  3  : Yn de klasse presentearrest twa fragen dytsto oer dyn biografy krigest.   

Aktiviteit  4  : Neidatst nei elkenien lústere hast, skriuwst (persoanlike) ynformaasje op oer 

de taalsituaasje fan dyn klasse. Prate se in soad of weinich talen? Spreken ze veel/weinig 

talen? Hast ûngebrûklike of ynteressante ynformaasje ûnthâlden?    

Enkête fan Aktiviteit  1 : 

a) Hoefolle talen ptaatsto en hokker ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

b) Wêr hast dizze talen leard ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

c) Wanneer/ yn hokker kontekst brûksto dyn talen ?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

d) Wat is dyn favorite taal en wêrom ?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

e) Meartalich wêze, is dat in foardiel of in neidiel ? Lis dyn antwurd út.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Tabel foar Aktiviteit  2.2 :  

 

 

 

Opmerkingen by Stap 3 : 

Myn persoanlike opmerkingen oer de taalkundige situaasje fan ús klasse.  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Namme fan dyn 
klassegenoat 

Ynteressant aspekt  Ynteressant aspekt 2 

Foarbyld : 
Lisa Visser 

Sy praat fjouwer talen, Ingelsk, 
Nederlânsk, Dútsk en Poalsk.  

Op skoalle praat sy 
Nederlânsk, thús mei de 
famylje Poalsk.  

   

   

   

   



 

 

Diel 1, Stap 4: Multimodale Talen  

 

 Aktiviteit 1 : Beskriuw de ôfbyldingen. Meitsje earst oantekeningen, wy sille se letter mei 

inoar beprate. Brûk hjirfoar de wurden yn it fak ‘taalstipe’.   
 

 

 

 

 
 

Taalstipe : Wurden dytsto brûke kinst by it beskriuwen fan de ôfbyldingen.  
Op de foto sjoch ik… 
In bline = in persoan dy’t net of hiel min sjen kin  
In taaststok = in soad blinen en minsken dy’t min sjen kinne brûke dizze om harren wei te 
finen.  
In werkenningsearmbân = men hat dizze om om sjen te litten dat er diel útmakket fan in 
mienskip. Bygelyks trije swarte sirkels op in giele eftergrûn foar de bline mienskip.  
In dôve = in persoan dy’t net of hiel min hearre kin 
gebaren = makket grutte gebaren yn alle rjochtingen    
 

 

Aktiviteit 2 : Hoe kommunisearje dizze persoanen ? Hokker middels hawwe sy om te 

kommunisearjen ? Lis dit út.  

Aktiviteit 3 : Tink tebek oan de start fan deze lessensearje en de aktiviteiten dy’t jimme mei elkoar 

dien hawwe. Besykje no op ’e nij te definiearjen wat in taal is. Kinst begjinne mei de folgjende 

wurden: In taal is… 

 

 

 

 

!!!ATTINSJE !!! 

Skriuw dyn antwurd op yn de 

tabel op de folgjende side !!! 



 

Aktiviteit : Myn oantekeningen (Trefwurden!) 

1  

2  

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diel 2: Yntroduksje ta taallânskippen en multimodale praktiken  

Sjochst inkelde ôfbyldingen dy’t in ferskaat fan de talen om ús hinne yn it deistich libben sjen 

litte…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Underwerpen foar de klassediskusje  

Aktiviteit 1 : Beskriuw watsto op dizze ôfbyldingen sjochst. Om dit te dwaan kinne de folgjende 

fragen dy helpe.  

 Hokker talen sjochst yn de ôfbyldingen? 



 Wêr kinne wy dit soart skriuwen/saken fine yn ús deistich libben? 

 Bylden meitsje diel út fan ús taallânskip. Wat is in taallânskip? Besykje in definysje te 

finen! 

 

Stap 2 : Aktiviteit Taallânskip fan de skoalle  

Aktiviteit 1  : No is it oan dy! Meitsje op syn minst 3 foto’s fan it taallânskip op jim 

skoalle mei dyn tillefoan of kamera.  

Aktiviteit 2  : Folje de ûndersteande tabel yn. 

Aktiviteit 3  : Bepraat it taallânskip mei dyn klasse en brûk dêrby dyn oantekeningen fan 

aktiviteit 2.  

 

Dingen dy’t ik fûn haw en 
wêr ik se fûn haw/wei 
komme  

De talen dy’t ik fûn haw 
yn dizze skoalle 

It tal 
objekten/multimodale/ 
mûnlinge teksten 
 

   

 

Oantekeningen 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Stap 4.1 : Braille Aktiviteit  

It braille 

Yn de jierren 1824-1825 ûntwikkele de jonge Frânsman Louis Braille in systeem fan karakters 

dêr’t blinen mei lêze en skriuwe koenen. It systeem hjit « braille ». It wurdt karakterisearre troch 

twa kolommen mei trije rigen dy’t 64 tekens fertsjintwurdigje.   

Hjir sjochst it braille alfabet.   

  



Aktiviteit 1  : Skriuw dyn namme yn braille. Besykje it taastber te meitsjen.   

Aktiviteit 2  : Nim in slúf mei nûmmere kaarten dêryn.   

 Doch dyn eagen ticht of brûk in blyndoek.  

 Untsiferje de wurden op de kaarten.  

 Skriuw op in papier de tekens dytst oanrekke hast.  

 Bist klear? Wikselje mei dyn klassegenoat. Skriuw op watst tinkst lêzen te hawwen.   
 

Aktiviteit 3  : Ferlykje jim resultaten.  

 

 

Stap 4.2 : Nederlânske gebarentaal Aktiviteit (NGT)  

 

Gebarentalen wurde foaral troch dôven en harren famyljes brûkt. Krekt as braille is gebarentaal 

in multimodale taal. Wy kommunisearje mei it liif, it antlit en gebaren. Der is gjin unifoarme 

gebarentaal. Dit betsjut bygelyks dat de Nederlânske Gebarentaal net identyk is aan Frânske 

Gebarentaal (LSF) of de Dútske Gebarentaal (DGS).  

Aktiviteit 1  : Sjoch nei de folgjende fideo, oant 0 :35 sec.  

Foarstellen in Nederlandse gebarentaal. - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=rkQ06WkscB8&t=44s  

Aktiviteit 2  : Besykje te ûntdekken hoe’tst goeiemoarn seist en hoetsto dysels foarstelle 

kinst yn NGT.   

As help kinsto :  

 De fideo nochris besjen.  

 It hânalfabet hjirûnder bestudearje om dyn namme te staverjen.  

https://www.youtube.com/watch?v=rkQ06WkscB8&t=44s
https://www.youtube.com/watch?v=rkQ06WkscB8&t=44s


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Stap 5 : Refleksje oer de braille en NGT oefeningen  

Aktiviteit 1  :  Tink tebek oan de oefeningen yn braille en NGT. 

Aktiviteit 2  : Diel dyn ûnderdingen mei de klasse. Brûk hjirfoar ûndersteande tabel.  

 

Wat fûnst fan de oefeningen? Hokker ûnderfiningen nimst 
hjirút mei? Fûnst de 
oefeningen maklik of moeilik? 

Tink ris oan in dôve of bline 
persoan. Tinksto dat sy it 
dreech hawwe kinne by it 
learen fan dizze talen en sa 
ja, wat kin der dan dreech 
wêze? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6 : Húswurk foar de folgjende keer 

Meitsje foto's fan dyn taallânskip (thús, op in iepenbier plak, ensafuorthinne). Sykje op 

syn minst 3 foto’s (ien dêrfan moat in multimodale taal sjen litte). Upload dyn foto’s nei 

de Padlet 

De dosint makket dizze Padlet oan.  

 



 

Diel 3 : De Taallânskippen yn ús maatskippij. In analyze.  

Aktiviteit 1  : Kies ien fan dyn eigen foto’s en lis út wêr oft dy foto makke is. Beskriuw de taal/talen 

dy’t sichtber binne op de foto. 

 

Aktiviteit 2  : Analysearje jim taallânskippen mei help fan de kategoryen yn de tabel.  

Totaal tal foto’s :   

-Taal type (multimodaal of net) Plak fan de foto en de funksje 
(privé context : bygelyks thús of 
yn de iepenbiere romte lykas op 
it stasjon of op tv. Funksje : 
ynformearje, ferkeapje, wolkom 
hjitte, advertearje.  

Talen dy’t observearre binne 
(braille, NGT, Nederlânsk, 
Ingelsk…) 

Foarbyld: 16 fan de 20 talen yn 
ús groep binne net multimodaal 
en 4 wol. 

Wy fûnen 8 foto's yn de privé-
kontekst (foaral thús) en 12 
foto's yn de iepenbiere romte 
(op it stasjon, biblioteek, yn in 
kafee, oan in muorre). Alle foto’s 
dy’t multimodale talen 
fertsjintwurdigje, hawwe wy fûn 
yn de iepenbiere romte. Op it 
stasjon fûn ik in kaart yn 
ferskillende talen, om reizgers 
oer de routes te ynformearjen. 

Wy hawwe de folgjende talen 
yndentifisearre: 
• Ingelsk op 15 foto's 
• Nederlânsk op 12 foto's 
• Arabysk op 5 foto's 
• NGT op 1 foto 
• Poalsk op 6 foto's 
• Braille op 3 foto’s 

Skriuw hjir jim resultaten :    

 

 

 



 

Stap 3 : Presintearje de resultaten en skriuw op 

Aktiviteit 3  : Skriuw de resultaten fan de oare groepen op yn de tabel.   

Kategory Groep 1 Groep 2 Groep 3  Groep 4 

Totaal tal foto’s     

Taal type     

Plak fan de foto     

Talen dy’t te sjen 
binne yn de foto’s 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

Stap 4 : Refleksje yn de klasse  

Aktiviteit 1  : Reflektearje yndividueel op de neikommende fragen en skriuw dyn 

befiningen op 

 Wie it maklik foar dy om multimodale talen te finen yn dyn deistich libben? 

 Wat wie opfallend asto it tal multimodale talen fergelikest mei it tal oare talen? 

 Wat is neffens dy de status fan multimodale talen yn ús maatskippij (tige sichtber en 

oanwêzich of marginalisearre)? Ûnderbou dyn miening! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktiviteit 2  : Diel dyn miening mei in klassegenoat. 

 

 

 

 

 

Aktiviteit 3  : Presintearje jim resultaten oan de hiele klasse troch se mei dyn 

klassegenoaten te bepraten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myn oantekeningen: 



Diel 4 : Projekt en evaluaasje 

 

Aktiviteit 1 : Refleksje (Brainstoarmje)* 

Op hokker wize(n) kinne wy meartaligens en yn it bysûnder multimodale talen yn ús maatskippij 

fuortsterkje? Hoe kinne wy harren sichtberens fergrutsje en bewustwêzen kreëarje? Sammelje 

ideeën 

Aktiviteit 2 : Kreatyf projekt* 

Om sawol de minske fan ús skoalle as de maatskippij bewust te meitsjen fan alle talen, sille wy in 

muorre meitsje mei foto’s fan ús taallânskippen. It is oan dy om te bepalen hoe’tst dit berikke kinst. 

Wês kreatyf! (Brûk bygelyks posters en foto’s) 

Aktiviteit 3 : Evaluaasje 

Wy hawwe no de module oer taallânskippen en oer multimodale talen ôfrûne. Evaluearje dizze 

searje no troch in fragenlist yn te foljen. Jou dyn miening oer de lessen en oer multimodale talen yn 

in diskusje mei de hiele klasse. 

*Dizze stap wurdt mei alle learlingen yn de klasse útfierd. De fragen wurde presintearre op it boerd 

(hoecht net op papier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe joust feedback 

Ik tink dat… 

Ik fyn it goed/min dat... 

Neffens my… 

Foar my… 

Nei myn miening…. 



Enkête : Evaluearje de lessensearje oer taallânskippen en multimodale talen 

Ik fûn it in ynteressante lessensearje. 

Ja  

It wie 
OK 

 

Nee  

 

Ik haw it gefoel dat ik my bewust wurden bin fan multimodale talen. 

Ja  

It wie 
OK 

 

Nee  

 

Ik wurdearje meartaligens mear as foar dizze lessensearje. 

Ja  

Gjin 
feroaring 

 

Nee  

 

Myn favorite diel wie ûnderdiel________. 

Lis út wêrom oft dat dyn favorite ûnderdiel wie.   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

It minst leuk fûn ûnderdiel_______. 

Lis út wêrom oft dat dyn minst favorite ûnderdiel wie.  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Skriuw op wat dy fernuvere oer multimodale talen en meartaligens.   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Skriuw op watsto leard hast yn dizze lessensearje.   

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


