
        
    
 

TAALPORTRETTEN 
 

 
Kategory Karren 

Titel 
Taalportretten: mijn talen en de talen in mijn omgeving 
Taalportretten: myn talen en de talen yn myn omjouwing 
Language portraits: my languages and the languages around 
me 

Doelstelling(en) 

• Bewust wurde fan de talen yn ’e klasse en fan de talen dy’t 
yn de omjouwing in rol spylje 

• It stimulearjen fan de refleksje oer it konsept fan ‘taal’ op 
himsels  as mear as nasjonale of frjemde talen (bygelyks 
streektalen, taal fan de muzyk, taal fan de leafde 
ensafuorthinne) 

 
Groep(en) Middenbou algemien 

Fak Taal(en) algemien 
Projekten  

Doer 50 minuten 
Link mei 
curriculum 

Taalbeskôging 
Kennis oer meartaligens algemien 

Talen Alle yn it ûnderwiis oanwêzige talen (kennis fan de talen is net 
nedich) 

Link mei 
FREPA 

Bewustwurding fan eigen talen en de talen yn de omjouwing  

Feardichheden Harkje, sprekke, skriuwe 
Teoretyske 
ûnderbouwing 

Taalbewustwêzen / language awareness 

Beskriuwing 
aktiviteit 
 

STAP 1: Tarieding / aktivearring (10 minuten) 
 

• Learlingen yn twatallen 5 minuten oer de folgjende 
fragen brainstoarmje litte: 

 
Watfoar talen praat ik? 
Watfoar talen begryp ik? 
Watfoar talen wurde yn myn húshâlding/famylje 

praat? 
Watfoar talen ken ik fan fakânsje? 
Watfoar talen wol ik graach leare en wêrom? 
Watfoar talen fyn ik moai, grappich, frjemd…? 

 



• Learkrêft freget in pear twatallen om de ynformaasje 
mei de klasse te dielen.  
 

STAP 2: ynlieding taalportret (5 minuten) 
 

• Learkrêft lit syn/har eigen taalportret sjen (of ien fan 
de taheakke foarbylden) en jout in taljochting oer de 
karren foar de kleuren (belangryk hjirby is dat it 
foarbyld it konsept taal op in brede wize presintearret, 
troch bygelyks de taal fan de muzyk of fan de leafde te 
belûken). 

• Learkrêft lit learlingen fragen stelle oer de opdracht. 
• Utdielen fan de silhouetten en fan materiaal om de 

portretten yn te kleurjen. 
 
STAP 3: Tekenjen fan taalportretten (20 minuten) 
 

• Learlingen tekenje harren taalportretten (plus leginda 
en taljochting). 

 
STAP 4: Presintaasje (15 minuten) 
 

• Learkrêft lit learlingen kieze watfoar taalportretten 
presintearre wurde (tusken 3 en 5).  

• Oare learlingen kinne fragen stelle. 
• Taalportretten wurde yn de klasse/op skoalle toand. 
• In ekstra mooglikheid is om op Myschoolsnetwork 

kontakt te lizzen tusken ferskillende skoallen en de 
presintaasjes fan de taalportretten te dielen. 

 

Materialen  

• Wittenskiplik artikel: Language, Identity, and 
Emotionality: Exploring the Potential of Language 
Portraits in Preparing Teachers for Diverse Learners 

• Wittenskiplik artikel Portraits of Plurilingualism in a 
French International School in Toronto: Exploring the 
Role of Visual Methods to Access Students’ 
Representations of their Linguistically Diverse Identities  

• Fideo: Mijn talen en ik (fan it Validiv-projekt) 
Underfiningen 
út de skoallen  

[Foto’s, filmkes en produkten fan de bern nei ymplemintaasje 
sa as in gearfetting fan observaasjes.] 

 
  



Opdracht Taalportretten - foarbylden 
 

   

   
 
 
Troch taalportretten wurdt der sjoen nei de wize wêrop learlingen harren talen 
sjogge. Ut in ûndersyk dat ferline jier troch NHL PABO-studinten útfierd is, bliek dat 
bern op in oare wize nei taal sjogge as folwoeksenen.  

• Alle talen binne like wichtich foar bern salang’t dy in rol yn it libben fan it 
bern spylje; de maatskiplike status fan talen stiet foar bern dus net sa sintraal.  

• Talen dy’t yn de húshâlding praat wurde hawwe in sterke emosjonele 
wearde, sels as se net op skoalle of yn in oare sosjale kontekst brûkt wurde.   

• It konsept “taal” an sich, sa as dy troch folwoeksenen hantearre wurdt, wurdt 
troch bern breder sjoen; in streektaal is in taal at je it prate kinne (Grins) en 
in aksint is ek in taal ast it moai fynst (Britsk aksint yn it Ingelsk). 



• Basisskoallebern wolle mear talen leare as dat se no op skoalle oanbean 
krije; Ingelsk yn it basisûnderwiis is dus út bern wei sjoen net genôch. 

• Talen binne foar bern net hermetysk fan elkoar skieden; se hearre by 
elkoar en binne yn de portretten faak mei inoar ynkleure te sjen yn de harsens, 
de kiel en it hert.  

 
  



Taalportret 
Betink watfoar talen/dialekten asto mei dyn famylje, freonen, buorlju, learkrêften, 
ensafuorthinne praatst en watfoar talen asto leuk fynst of miskien noch wol leare 
wolst. Watfoar kleuren fynsto by dy talen passen? Bygelyks de taal foar de leafde is 
read en sit yn it hert, de taal foar skelle is swart en sit yn ’e earm. Kleurje it 
ûndersteande popke sa yn dat al dyn talen deryn foarkomme. Yn de leginda neist it 
popke jousto oan watfoar kleur der by in taal heard. Yn de rigels by ‘taljochting’ kinst 
mear útlis jaan oer dyn talen en kleuren.  
 

  
Taljochting 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
 

Leginda     
   =    
   =    
   =    
   =    
   =    

   =    
   =    
   =    
   =    
   =    
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