
            
 
 

AKTIVITEIT: LINGUISTIC LANDSCAPE 
 

Kategory Karren 

Titel 
Talen yn dyn omjouwing 
Talen in jouw omgeving 
Languages in your area 

Doelstelling Bewustwurding fan taal/talen yn de skoalle en omjouwing 
en eigen miening oer rol fan taal yn it taalkundich lânskip.  

Doelgroep Underbouw 

Fak Taal(len) algemien 
Frysk 

Doer 90 minuten 
Link mei 
curriculum  

Taalbeskôging 
Kennis oer meartaligens algemien 

Talen Alle talen dy’t yn it Linguistic Landscape foarkomme 

Link mei FREPA Bewustwurding fan eigen talen en de talen in de omjouwing 
Kennis oer talen yn Fryslân, Europa en de wrâld 

Feardichheden Lêze, sprekke, skriuwe 
Teoretyske 
ûnderbouwing Taalbewustwêzen/language awareness 

Beskriuwing 
aktiviteit 

Stap 1: Tarieding / aktivearring (10 minuten) 
• Klassikaal: presintaasje besjen mei foarbyldfoto’s 

linguistic landscape. 
• Learlingen nimme mei har buorman / -frou en dêrnei 

klassikaal de folgjende 4 fragen troch: 
1- Welke talen werkenst? 
2- a) Wurde  der 1 of meardere talen brûkt?  

b) As meardere talen brûkt wurde: wêrom soe dit 
wêze? 

3- Wat is it type teken?  
4- Wat is de funksje(s) fan it teken?  

 
Stap 2: Diskusje funksjes taal (15 minuten) 

• Diskussearje oer hokker funksje(s) taal hawwe kin yn 
ferskeidene gebieten. Bygelyks. bakker, museum, 
kantoar, supermerke, skoalle, ensfh. 

• Ferdiel de klasse yn groepkes fan 3 learlingen. Elk 
groepke krijt ien gebiet om de rol fan taal te bepraten.  

• Elk groepke bringt ferslach út oan de klasse. 
 



Stap 3: Eigen linguistic landscape (30 minuten) 
• De groepen van 3 learlingen gean de skoalle yn en 

meitsje foto’s fan taal. Tink oan: posters, boerden, 
dykbewizering yn: biblioteek, keamers, kantine, 
ensfh.  

• Wêr mooglik ek bûten de skoalle: skoalplein, 
winkelstrjitte, ensfh.  

• Evt. (mooglik as húswurk) taal dy’t de learlingen 
ûnderweis fan hús nei skoalle tsjinkomme.  

• Dat wat se oan taal tsjinkomme moatte se 
fotografearje mei tillefoan, iPad, ensfh., sa’n 20-30 
foto’s yn totaal 

 
Stap 4 – Undersiker (15 minuten) 

• Elk groepke besjocht syn sammeling fan foto’s en 
kategorisearret se. Bijgelyks op oft se ien-, twa- of 
meartalich binne. En op taal: allinnich Frysk, Frysk-
Nederlânsk, Ingelsk-Nederlânsk, ensfh.  

• De groepkes beantwurdzje de folgjende fragen: 
1- Hoefolle talen komme op de foto’s foar? 
2- Wêr is de foto makke: binnen/bûten skoalle?  
3- Wat is mooglike funksje fan de taal(len) op de foto?  

 
Stap 5 – Undersyksresultaten presintearje (20 
minuten) 

• De groepkes learlingen presintearje harren 
befiningenoan de hân fan inkele fan de sammele 
foto’s. 

De presintaasje kin yn ien of meardere taal(len), ôfhinklik 
fan it doel. Begelyks allinnich yn it Frysk of Ingelsk yn de 
Fryske of Ingelsk les les. Of meartalich: bygelyks elke 
learling fan in groepke sprekt in oare taal of elke foto wurd 
yn ien taal besprutsen.  

Materialen  Powerpointpresintaasje 
Resultaten fan 
ymplemintaasje  

Foto’s, filmpkes en produkten fan de learlingen nei 
ymplemintaasje sa as in gearfetting fan de observaasjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foarbylden fan linguistic landscape in de skoalle 

        

        
 
 


