
taal & training



Kennismaken

• Mijn naam is Barbara Oosterwaal. Ik ben jullie docent.

• Ik help jullie met de taal die nodig is in dit programma.

• Ik geef les, en daarna doen jullie zelfstudie.

• Zelfstudie = zelf studeren (huiswerk maken).

• Hind helpt jullie met de laptop.

• Ben je er klaar voor?



De Mediatheek

• Al het materiaal staat in de Mediatheek van Steunpunt 
Vluchtelingen De Bilt.

• Je moet daar inloggen om alles te kunnen zien.



Inloggen in de Mediatheek

➢Klik op het slotje



Inloggen in de Mediatheek

➢Gebruiker: Kwaliteiten  *

➢Wachtwoord: taal+talent=succes

➢Klik op Inloggen

* Let op de hoofdletter!



De Mediatheek

➢Website met veel lesmateriaal

➢https://mediatheek.steunpuntvluchtelingendebilt.nl/

➢Ga naar taal & werk

https://mediatheek.steunpuntvluchtelingendebilt.nl/


De Mediatheek: taal & werk

➢Klik op: Werk thema 1

➢Daar staan alle bestanden voor les 1



Kennismaken

• Je gaat luisteren naar een liedje.

• Doe je oortjes in. 

• Klik op de link: Lied: Wie ben jij?

• Luister en schrijf de vragen op.



Kennismaken

• Doe je oortjes uit.

• Stel om de beurt een vraag aan iemand.

• Je mag ook een vraag stellen aan de docent.



Taalriedel

• In het goede tempo leren spreken

• Veel gebruikte zinnetjes

• Iedere zin komt 2x



Taalriedel (vervolg)

• Ga naar de Mediatheek / taal & werk

• Klik op taalriedel 1



Hoe werkt een taalriedel?

• Taalriedel in vier stappen:

✓ Luister zonder de tekst

✓ Luister met de tekst

✓ Spreek na met de tekst

✓ Spreek na zonder de tekst





Nieuwe woorden leren 1

• Per oefening 8 nieuwe woorden

• Met die nieuwe woorden zijn er 4 taken

✓Losse kaartjes

✓Meerkeuze vragen

✓Zinnen maken



Nieuwe woorden leren 2

• Je moet woorden heel vaak herhalen om ze te onthouden!

• Je moet de woorden begrijpen. 

• Je leert dus Nederlands → moedertaal



Nieuwe woorden leren 3

• Sommige woorden heb je ook nodig om te kunnen praten, 
bijvoorbeeld over jezelf.

• Die woorden leer je ook andersom: moedertaal → Nederlands

• Je gaat veel woorden leren van eigenschappen, bijv.

netjes, rustig, aardig

• Die woorden moet je begrijpen. Als jij aardig bent, moet je 
dat ook in het Nederlands kunnen zeggen.



Nieuwe woorden leren 4

• Woorden leren is begrijpen

• Woorden leren is herhalen, herhalen, herhalen



LeerNT2.nl

➢Ga naar: www.leernt2.nl

➢Klik op Les 17 Kwaliteiten

➢Klik op Volg de les

http://www.leernt2.nl/


LeerNT2.nl

➢Je krijgt dit scherm →

➢Klik op stap 1



LeerNT2.nl

➢Doe de oefening 

(taak 1)

➢Als je klaar bent 

ga naar taak 2



Sterke vrouw: Aletta Jacobs



Sterke vrouw: Greta Thunberg



Zelfstudie / huiswerk

• Oefen de taalriedel (hardop praten!)

• Doe de 10 oefeningen van Stap 1 (LeerNT2)

• Schrijf de woorden in je schrift: Nederlands → moedertaal



Terugkijken

• Wat vond je van de les?  


