
Taalfilmpjes

Categorie Keuzes
Titel Taalfilmpjes - Taalfilmkes - Language movies

Doelstelling Met deze activiteit doen de leerlingen zelf onderzoek naar de oorsprong en betekenis 
van Nederlandse (of anderstalige) woorden en maken hier een filmpje over. 

Groep(en) Onder- tot bovenbouw middelbare school
Vak Nederlands (of een andere taal)
Duur 3 lessen

Link met curriculum Taalbeschouwing
Kennis over meertaligheid in het algemeen

Talen Nederlands + andere talen om mee te vergelijken

Link met FREPA Kennis over talen in Nederland, Europa en de wereld 
Kennis over taalverschillen (woordenschat en zinsbouw)

Vaardigheden Luisteren, lezen, spreken, schrijven
Theoretische 
onderbouwing Taalbewustzijn, taalvergelijking

Beschrijving 
activiteit

Stap 1: Powerpoint presentatie
De docent legt de opdracht uit a.d.h.v. een Powerpoint presentatie met instructie en 
voorbeeldfilmpjes. 

Stap 2: Groepjes vormen
In groepjes van 2-3 leerlingen wordt er een woord gekozen en voorgelegd aan de 
docent. 

Stap 3: Onderzoek 
Na goedkeuring van het woord gaan de groepjes aan de slag met het onderzoek naar het 
ontstaan van het woord (etymologie), de betekenis en hoe het gebruikt wordt. 

Stap 4: Script schrijven
Aan de hand van de informatie en de etymologische uitleg van het woord schrijven de 
groepjes een script voor het filmpje. Ze krijgen hierbij begeleiding van de docent. De 
etymologische uitleg van het woord en het script zelf worden aan de docent voorgelegd. 

Stap 5: Proefopname filmke
Na goedkeuring van de docent voor de etymologische uitleg en het script nemen de 
groepjes een proefopname op de telefoon of tablet. Deze worden voorgelegd aan de 
docent. 

Stap 6: Echte opnames
Met of zonder hulp van een professional (bijv. via NHL Stenden) worden er echte 
opnames gemaakt. De leerlingen in de groepjes acteren hier zelf in. 

Stap 7: Presentatie van de filmpjes
De filmpjes worden op school gepresenteerd en op de website van bijvoorbeeld de 
school, Holi-Frysk, etc.



Categorie Keuzes

Materialen

• Powerpoint ‘Taalfilmpjes’
• Foarbylden ta ynspiraasje:
 - Oer it wurd ‘stapelgek’: https://bit.ly/2r77aGC
 - Oer it wurd ‘nerd’: https://bit.ly/2Se7MFU
 - Oer it wurd ‘hooligan’: https://bit.ly/2r6ZdRG
 -  Oer it wurd ‘harsens’: http://holi-frysk.nl/frl/assets/8_foarbyld_taalfilmkes_fy.mp4
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