
Versta je mij?

Categorie Keuzes
Titel Versta je mij? - Ferstiesto my? - Do you understand me? 

Doelstelling

Door middel van deze activiteit ontwikkelen leerlingen receptieve vaardigheden in 
typologisch verwante talen (zoals Fries/Nederlands, Engels/Nederlands/Fries of Duits/
Nederlands/Fries). Ze reflecteren met de leerkracht over strategieën die ingezet kunnen 
worden om andere talen te begrijpen.

Groep(en) 4, 5 of 6
Middenbouw algemeen

Vak Taal(en) algemeen | Engels, Fries of Nederlands (Taal)
Projecten 

Duur 45 minuten

Link met curriculum Taalbeschouwing
Kennis over meertaligheid algemeen

Talen Fries, Nederlands, Engels, Duits of andere gekozen taal

Link met FREPA
Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving 
Kennis over talen in Fryslân, Europa en de wereld
Taalleerstrategieën

Vaardigheden Luisteren en spreken
Theoretische 
onderbouwing Luistertaal

Beschrijving 
activiteit

Stap 1: Wat is luistertaal? (5 minuten)
•  Leerkracht vraagt: 
 -  Wie van jullie spreekt Duits?
 -  Vinden jullie Duits moeilijk?
 -  Waarom wel / niet?
 -  Wie van jullie kan Duits verstaan? 
 -  Welke woorden in het Duits kennen jullie? Leerkracht schrijft deze woorden op. 
•  Leerkracht kondigt aan: wij spelen een spel om te weten te komen hoeveel Duits 

jullie kunnen verstaan. 
•  Leerkracht vraagt alle leerlingen om op te staan. 
•  Leerkracht zegt dan: “ich suche jemanden mit einer blauen Hose” (alle kinderen die 

geen blauwe broek hebben moeten zitten), “ich suche jemanden mit blondem Haar“ 
(alle leerlingen zonder blond haar moeten zitten), „ich suche ein Mädchen/einen 
Junge“, enz.

•  Leerkracht vraagt: wat hebben jullie hiervan begrepen? Hoe heb je dat gedaan?
•  Leerkracht vat samen: Luistertaal is wanneer twee mensen in twee verschillende talen 

blijven spreken maar elkaar toch kunnen begrijpen (b.v. Fries/Nederlands of Engels/
Nederlands).



Categorie Keuzes

Beschrijving 
activiteit

Stap 2: Activiteit luistertaal (20 minuten)
•  Tweetal van een Friestalige leerling en een Nederlandstalige leerling kiezen, met twee 

stoelen voor de klas laten zitten (ruggen naar elkaar).
•  Elke leerling krijgt een foto met objecten of doolhof.
•  De opdracht is de verschillen tussen objecten in twee foto’s te ontdekken (keuze uit 

3-10 verschillen) 
•  Daarvoor moet elk de eigen taal (Fries of Nederlands) blijven spreken.
•  Leerlingen de activiteit laten uitvoeren.
•  Leerlingen vragen hoe het was en klas ook in de discussie betrekken.
•  Maak nieuwe tweetallen van leerlingen o.b.v. de verschillende talen die ze kennen. 
•  Voer de opdracht opnieuw uit maar nu in andere talen, bijv. het Engels, Turks, 

Arabisch, Pools, etc. 
•  Bespreek opnieuw met de klas hoe ze de opdracht ervaren hebben. 

Stap 3: Waarom luistertaal? (10 minuten)
•  Leerkracht vraagt: 
 -  Welke strategieën hebben jullie gebruikt om elkaar te begrijpen? 
 -  Wat heeft geholpen? 
 -  Wat was moeilijk?

Materialen

•  Werkbladen en evt. (zelfgemaakte) voorbeeldzinnen.
•  Websites over luistertaal: http://www.luistertaal.nl/
•  Brochure luistertaal: http://www.luistertaal.nl/wp-content/uploads/2016/05/

maxime-voestermans-luistertaal-2014.pdf
•  Positionpaper over luistertaal (Nederlandse Taalunie): http://taalunieversum.org/sites/

tuv/files/downloads/positionpaper_luistertaal.pdf
•  Documentaire over luistertaal: http://taalunieversum.org/inhoud/meertaligheid/

luistertaal-werkt-een-documentaire

Tips

•  Stimuleer de leerlingen om zoveel mogelijk verschillende talen te gebruiken. 
•  Gebruik als hulpmiddel zo nodig voorbeeldzinnen op het bord in verschillende talen.
•  Bekijk ook de activiteit “Luister goed naar mij” met een luistertaal oefening met een 

doolhof.
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Werkblad 1 - Versta je mij?

Beschrijf de objecten die je op de foto ziet aan je partner. Gebruik altijd _______ (Fries/Engels/Duits/…) en 
bedenk manieren om elkaar te begrijpen als je het gevoel krijgt dat jullie elkaar niet verstaan.



Werkblad 2 - Versta je mij?

Volg de uitleg over de foto met objecten die je partner je geeft en vergelijk die met jouw foto met objecten. Stel 
vragen altijd in __________ (andere taal dan partner). Wat zijn de verschillen tussen jullie beide foto’s? 


