Doelen

Binnen Spelen met Taal wordt er
gewerkt aan de volgende doelen:
Taalvaardigheden
• Woordenschat
• Spreken en luisteren
Sociale vaardigheden
• Samenwerken
• Omgaan met verschillen
• Rekening houden met elkaar
Een goede beheersing van de taal is
belangrijk voor het lezen en leren. Naast
het beheersen van de taal, is ook
samenwerken en met andere kinderen
omgaan heel belangrijk. Binnen Spelen
met Taal is er daarom aandacht voor
beide gebieden.

We gaan spelenderwijs aan de slag met
taal, we leren samenwerken en luisteren
naar elkaar.
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‘’Spelen’’
met Taal

En verder

Weet jij de oplossing?
Eén keer per week komt de groep na
schooltijd bij elkaar en maken we het
eerst gezellig met water en een koekje.
Daarna wordt er gestart met een leuke
en leerzame activiteit.
De activiteiten sluiten aan bij de
opdrachten van school, zodat het voor
de kinderen herkenbaar is. Ook vindt er
overleg plaats met de leerkrachten.

Wat is ’Spelen met Taal?’
Spelen met Taal is voor kinderen die na
schooltijd extra willen oefenen met taal.
Dit gebeurt altijd op een speelse en
creatieve manier door allerlei leuke
activiteiten waarbij taal nodig is. Zoals
bijvoorbeeld:
• Spelletjes spelen
• Leerzame filmpjes
• Lezen en voorlezen
• Tekenen/knutselen
• Toneel spelen

Een aantal keer worden de
ouders/verzorgers uitgenodigd om te
komen kijken bij Spelen met Taal.
Daarnaast wordt er tijdens de
bijeenkomsten toegewerkt naar een
leuke afsluiting in de laatste
bijeenkomst.

Voor wie?
Spelen met Taal is voor kinderen van
groep 3/4 die extra willen oefenen met
taal en dat samen willen doen met
andere kinderen van de school.

Spelen met Taal bestaat uit een groep
van ongeveer 12 kinderen die begeleid
worden door een professional en een
stagiaire en/of vrijwilliger.

