Bijlage taalmaatje : Tips voor taalleren
Vooral spreken
Tips
Wanneer het gaat om het spreken van je taalmaatje is het belangrijk dat je attent blijft op het
taalgebruik van je maatje.
Let op “indianentaal” …………jij goed koken!
Het moet natuurlijk zijn: Jij kookt goed!
Let op de uitspraak: Goed verstaan betekent niet dat het goed is uitgesproken.
Vraag eens om de zin in andere woorden te zeggen.
Vraag eens om een woord te omschrijven. Bijvoorbeeld vuilnisbak: wat is dat? paraplu,
zeef, gebaksvorkje, nagels, cursus.
Maak het niet te moeilijk. Het is fijn wanneer iemand een goed resultaat behaald!
Vormen die je kunt gebruiken.
1. Heb je thuis een memoriespel. het spel met de twee kaartjes die bij elkaar gezocht moeten
worden. De kaartjes kunnen goed gebruikt worden voor de taal. Wat staat er op het
kaartje?

2. Bij de vlinder kan je vragen? Welke kleur heeft de vlinder? je taalmaatje moet altijd met
een zin antwoorden.
Dus hier zijn er de volgende antwoorden te geven:
antwoord 1: Op het kaartje staat een vlinder.
antwoord 2: De kleur van de vlinder is blauw.
3. Voer een gesprek over het vieren van feesten. In Nederland hebben we Sinterklaas, Kerst
en Pasen…. wat hebben ze in …..?
Hoe wordt dat gevierd? moet je dat altijd met je familie doen of kan je ook kiezen om op
vakantie te gaan?
4. Wat vind je leuk aan Nederland? vertel eens waarom? Wat heeft dat jou gebracht? Wat mis
je uit je voormalige vaderland. Heb je dat in Nederland kunnen vervangen?
5. Gebruik de vragen van PIM-PAM-PET om te oefenen.
5. Vraag je collega om over zijn of haar werk, de machines, de gewoonten en regels te
vertellen.

Vooral lezen
Tips bij het lezen.
Let op uitspraak
Vraag regelmatig even tussen door aan je taalmaatje om met eigen woorden te vertellen
waar het nu over gaat.
Maak het niet te moeilijk. Het is fijn wanneer iemand een goed resultaat behaald!
6. Lees het personeelsblad van de organisatie met elkaar en kijk wat er in staat.
7. Lees een artikel uit de Spits of ochtendblad bespreek dat met elkaar.
8. Neem een leesboek mee van een van de kinderen of vraag aan je maatje of hij/zij zelf iets
mee wil nemen wat hij/zij aan het lezen is.

Vooral schrijven
Tips
Let natuurlijk op de schrijffouten
Let op de volgorde van de woorden. Is het een nette zin?
Maak het niet te moeilijk. Het is fijn wanneer iemand een goed resultaat behaald!
9. Geef een dictee. Gebruik het personeelsblad van het sw-bedrijf om zinnen uit te halen.
10. Vraag aan je taalmaatje een brief te schrijven aan jou over zijn/haar leven als tiener. Wat
deed hij/zij toen, hoe woonde hij/zij toen, vrienden/…..
11. Lees een stukje uit de krant voor (de spits) en vraag of de ander kan neerschrijven wat je
hebt voorgelezen.

