
De talen van mijn leven 
Doelstelling meer inzicht in de taalbiografie van de leerlingen, 

leerlingen trots laten zijn op hun eigen 
taalrepertoire 

Groep(en) 5,6,7,8 
Werkvorm Individueel 

Vak Nederlands. 
Sociaal emotioneel. 

Duur Uitleg op school 10 minuten 
Huiswerkopdracht per leerling verschillend 
Eventueel presentatie 

Link met het curriculum Kennis over meertaligheid algemeen. 

Talen Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Turks, etc. 

Link met FREPA (framework of reference for 
pluralistic approaches to languages and cultures) 

Bewustwording van eigen talen en de talen in de 
omgeving  Kennis over talen in Nederland, Europa 
en de wereld.  
Kennis over language repertoires. 

Theoretische onderbouwing Taalbewustzijn/language awareness,  

Voorbereiding - doe het taalonderzoek bij jezelf en vul Bijlage I in 
voor jezelf. Maak ook een eigen wordcloud op 
https://www.abcya.com/games/word_clouds.  

Bijlage II is een voorbeeld van een wordcloud, maar 
gebruik je eigen wordcloud om de leerlingen te laten 
zien. 
- maak een keuze of de leerlingen de opdracht gaan 
schrijven of op de computer in gaan vullen: 
Gaan ze hem schrijven print Bijlage I dan voor elk 
kind uit. Gaan ze hem op de computer maken, zorg 
er dan voor dat Bijlage I beschikbaar is voor 
iedereen. 

Beschrijving activiteit Stap 1   
Je legt de leerlingen uit dat je meer van hun 
taalachtergrond wilt weten. Vertel over de talen van 
jouw leven en laat je eigen wordcloud zien. 
 
Stap 2 
Je legt de opdracht uit en zorgt ervoor dat iedereen 
Bijlage I heeft (uitgeprint, of digitaal).  
 
Stap 3 
De leerlingen maken de opdracht als weektaak of als 
huiswerkopdracht. Geef hen voldoende tijd om het 
af te maken. De wordclouds kun je het beste op 
school laten maken 
 
 

https://www.abcya.com/games/word_clouds


Stap 4 
- Laat alle leerlingen hun wordcloud printen in een 

mooie kleur.  
- Misschien wil je alle wordclouds in de klas 

bespreken in de vorm van een korte presentatie.  
- Je kunt ze ook projecteren op het digibord en dat 

de leerlingen moeten raden van wie de 
wordcloud is.  

- Je kunt er ook nog een rekenles aan verbinden 
door de talen te tellen en er een gezamenlijke 
grafiek van te maken met het overzicht van alle 
talen in de klas.  

- Maar je kunt de wordclouds ook alleen ophangen 
ergens in de klas/school. Loop er wel samen langs 
en bekijk het resultaat. 

 

Materialen - Computers of blaadjes met lijntjes 
- Printer 

 

 

 

 

  



Bijlage I bij “ de talen van mijn leven”  

Naam leerling: 

1. Welke taal/talen gebruik jij met je 
vriendjes? 
 
2. Welke taal/talen zou je willen leren 
spreken? 
 
3. In welke talen kun jij een boek lezen? 
 
4. Welke taal/ talen begrijp je wel als iemand 
iets tegen je zegt, maar spreek je zelf niet? 
 
5. In welke taal/talen kun jij een brief 
schrijven aan een vriend? 
 
6. Als je muziek luistert, welke talen hoor je 
dan? 
 

7. Van welke taal ken je een paar woordjes? 
 
8. Als jullie aan tafel zitten te eten, welke 
taal/talen spreken jullie dan meestal? 
 
9. Als jullie thuis televisie kijken, in welke 
taal/talen hoor je dan de televisie? 
 
10. In welke taal hebben jullie thuis boeken 
om (voor) te lezen? 
 
11. Welke taal/talen spreken je ouders als ze 
met z’n tweeën zijn? 
 
12. Welke taal/talen spreek jij met je opa’s 
en oma’s? 

Moeder 
13. Welke taal/talen spreek jij meestal met je 
moeder? 
 
14. In welke taal/talen kan jouw moeder met 
buren een gesprek voeren? 
 
15. In welke taal/talen kan jouw moeder een 
boek voorlezen? 
 

Vader 
16. Welke taal/talen spreek jij meestal met je 
vader? 
 
17. In welke taal/talen kan jouw vader met 
buren een gesprek voeren? 
 
18. In welke taal/talen kan jouw vader een 
boek voorlezen? 
 

Broertjes en zusjes 
19. Als je met je oudere broers en zussen 
speelt, welke taal/talen spreek je dan? 
 
20. Als je met je jongere broertjes en zusjes 
speelt, welke taal/talen spreek je dan? 
 
21. Zijn er talen die jouw broers/broertjes of 
zussen/zusjes spreken die jij niet spreekt? 

 

 

  



Vul hier de talen in bij elke vraag:  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

 

Welke verschillende talen heb je ingevuld (en hoe vaak): 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

- 

- 

- 

- 

- 

-

 

Vul/Kopieer de talen in https://www.abcya.com/games/word_clouds net zo vaak als dat je de taal 

hebt ingevuld bij je vragen en maak een mooie WordCloud! 

  

https://www.abcya.com/games/word_clouds


Bijlage II bij “de talen van mijn leven” 

 


