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Taalvorming 3

Ze moet nog armen hebben!
Lucie Visch

De keuken van Farah

Tekenen met enkele kinderen levert
veel talige interactie op. Ze vertellen
over hun tekening en reageren op
elkaar; ze denken na over woorden en
tekenen ondertussen met steeds meer
precisie details in hun werk. Dit is met
name belangrijk voor de taalvorming
van kinderen in schakelklassen.

‘Oh, die snap ik, ik weet hoe die heet,’ zegt Samir. Na een vertelkring
over zoekplekken werk ik met hem en Farah door over dat onderwerp.
Farah tekent de keuken, de plek waar ze haar moeder vond. Samir
tekent de plek in Albert Heijn waar hij snoepjes zocht. Ik wijs iets aan
op de tekening van Farah en vraag wat het is. ‘Ja,’ zegt ze, ‘waar je
eten kan bakken, hoe heet dat nou?’ Ik zeg dat je er pannen op zet.
Samir zegt: ‘Ja, daar zet je pannen op en dan gaat het een beetje
branden, dan zet je hem uit. Dat heet koken.’
‘Ja, dat heet koken en dat doe je op een fornuis,’ zeg ik. Het lijkt alsof
Farah niet luistert, maar even later tekent ze de knoppen op het fornuis
met een sterretje boven elke knop. ‘Als je de knop op het sterretje zet,
gaat het vuur hard branden,’zegt ze.
Op deze manier tekenen met een kleine groep levert veel talige
interactie op. De kinderen vertellen over wat ze tekenen, ze reageren
op elkaar, denken na over woorden, vertellen over hun ervaringen en
ondertussen tekenen ze met steeds meer precisie allerlei details. Dat
is speciaal belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen met een
kleine Nederlandse woordenschat.
In groep 3 van basisschool De Avonturijn in Amsterdam zitten twaalf
kinderen bij wie de lees- en schrijfontwikkeling moeilijk op gang komt
door hun geringe woordenschat. Deze zogenoemde ‘schakelklaskinderen’ krijgen extra aandacht met behulp van taalvorming. Taalvorming
bewijst zich op deze school al jaren als een geschikte werkwijze om
alle kinderen aan het praten en schrijven te krijgen. Hun eigen ervaringen zijn daarbij het uitgangspunt voor actief vertellen, schrijven en
tekenen.
Tijdens het werken met de schakelklaskinderen ontdekte ik de waarde
van tekenen in een klein groepje. In dit artikel beschrijf ik hoe die
tekenwerkvorm in de praktijk verloopt en wat het opbrengt.

Mandeep komt tot vertellen
Met Mandeep, Youssef en Safae zit ik rond een groot vel tekenpapier. Ik
weet dat Mandeep in de groep bijna nooit iets zegt. We hebben eerst
naar aanleiding van een prentenboekplaat gepraat over ervaringen in
de supermarkt. Nu gaan we samen zelf een supermarkt tekenen.
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Mandeep heeft op mijn vragen geantwoord met losse
woorden. Daardoor weten we dat hij de bananen mocht
pakken en dat zijn moeder bananen in een plastic tas
deed. Safae zegt dat zij de mensen in de supermarkt gaat
tekenen en Youssef gaat de kassa tekenen. Mandeep zit
afwachtend te kijken. Ik suggereer dat hij het plekje waar
de bananen liggen kan tekenen. Hij reageert niet en ook
na enige aanmoediging blijft zijn hand met de tekenpen
roerloos liggen. Ik teken het begin van een rechthoekige
vorm en zeg dat daar de bananen liggen, in een doos. Ik
vraag hem of hij de bananen in de doos wil tekenen. Hij
maakt mijn doos dicht door de vierde lijn te trekken en
tekent er een banaan in. Ik vraag of hij zichzelf erbij wil
tekenen. ‘Kijk,’ zegt hij. ‘Ja, dat is Mandeep’, zeg ik. Ik
vraag of hij ook armen heeft om de bananen te pakken.
Die tekent hij. Hij wijst de getekende hand aan en zegt:
‘Dat is iets pakken.’ Naarmate het tekenen en het gesprek
vorderen, komt hij meer los. ‘Kijk,’ zegt hij regelmatig om
aandacht te vragen voor wat hij getekend heeft. Of hij
kondigt aan wat hij gaat tekenen: ‘Ik wil auto gemaakt.’

nog geen armen.’ Mandeep reageert meteen: ‘Ze moet nog armen
hebben!’ Youssef merkt op dat het erg grote armen zijn. Ik zeg dat dat
handig is, lange armen, dat je dan goed de spullen kan pakken om langs
de scanner te halen. Safae laat zien hoe ze iets pakt dat ver weg ligt. Ze
voegt eraan toe, terwijl ze op één bil gaat zitten: ‘Met je billen ga je zo.’
In de twintig minuten dat ik met de kinderen heb getekend is mij veel
duidelijk geworden over hun taalvaardigheid. Youssef praat veel, maar
in een moeilijk te begrijpen brei van losse woorden. Safae kan zich duidelijk uitdrukken, en Mandeep heeft veel te vertellen. Hij kan duidelijk
maken wat hij bedoelt, ook al praat hij voornamelijk in losse woorden.

Ontspannend pratend en
tekenend breiden we de
woordenschat uit
Tekenen en woordenschat

Links van de auto staat Mandeep en vlak daarboven de
caissière

Een week later teken ik met een ander groepje een plattegrond van
de buurt, met tramrails, routes van bussen en haltes. Al lijnen trekkend
vertel ik dat het de Ceintuurbaan is. De kinderen reageren meteen:
de Ceintuurbaan kennen ze, tram 3 rijdt er doorheen. Ik vraag waar
Als het te lang stil blijft, stel ik weer een vraag: ‘Wat is
de halte is van tram 3 en of Ihklass die even wil tekenen. Ze kijkt me
dat?’ ‘Zitten op een bankje.’ ‘Oh, waar de kassamevrouw
niet-begrijpend aan. Ze blijkt het woord ‘halte’ vergeten te zijn. Hassan
zit.’ Yasser heeft met belangstelling toegekeken en zegt
zegt dat het is waar je wacht. Nu weet Ihklass het weer. ‘Maar,’ zegt
dat het de spiegel is, de spiegel bij de kassa. Mandeep
ze, ‘ik kan geen halte tekenen.’ Ik vraag de kinderen kenmerken te
gaat er tot mijn verrassing tegenin, maar Youssef blijft
volhouden. Ik vraag aan Mandeep of er een spiegel bij zijn noemen van een halte. Wat zie je daar, hoe ziet de grond eruit, waar
kassa is. ‘Nee,’ zegt Mandeep verontwaardigd. ‘Nee, Yous- kun je zien welke tram of bus er stopt? De kinderen blijken het heel
sef,’ zeg ik, ‘er is geen spiegel bij Mandeeps kassa.’
precies te weten, ze vertellen zelfs wat er op de reclameposters staat.
Ik probeer positieve belangstelling en interactie te stimule- Ik zeg dat Ihklass kan beginnen met het tekenen van de paal op de
ren. Bijvoorbeeld door de aandacht te vestigen op iets dat
halte. Dat woord weet ze nog. Het begin van de plattegrond is er.
gezegd wordt. ‘Luister Mandeep, Youssef wil wat tegen je
Gezellig en ontspannen pratend breiden we de tekening uit. Terwijl ik
zeggen.’ Of ik merk iets op over de tekening: ‘Hé, wat een
meeteken, vraag ik me steeds hardop van alles af en dat lokt veel releuke caissière heeft Mandeep getekend. Ze heeft alleen
acties uit bij de kinderen, zowel mondeling als op papier. Als ik opmerk
dat we nog geen lantaarnpalen hebben en
vraag wie die wil tekenen, blijken ze geen van
drieën dat woord te kennen. Ik teken er een
en Hassan zegt meteen: ‘Die is voor de licht.’
Al die tijd luister ik zo precies mogelijk naar
wat ze vertellen, maar ook naar hoe ze het
vertellen. Welke woorden gebruiken ze, welke
kennen ze niet, van welke geven ze een
omschrijving? Hoe is hun zinsconstructie en in
hoeverre gebruiken ze complete zinnen?
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Details tekenen
Een volgende keer zit ik met twee kinderen te
tekenen. Ze maken allebei hun eigen tekening.
Farah heeft de koelkast in haar keuken getekend. Ik vraag hoe je die koelkast open moet
doen. Farah tekent een ellipsachtig figuurtje
op haar koelkast. ‘Is een dingetje, moet je zo
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Een deel van de plattegrond

nen, je stelt vragen en bevestigt wat een kind zegt.
• Je stimuleert de interactie door de aandacht van de kinderen op elkaar te richten, op wat ze tekenen en op wat ze
vertellen.
• Je geeft op een indirecte manier suggesties voor tekenen
en vertellen door je hardop af te vragen hoe iets moet
of kan. ‘Hoe moet je moeder nou de boodschappen
dragen?’
• Je tekent mee om een kind over een tekendrempel heen
te helpen, maar ook om nieuwe aspecten of bepaalde
woorden in te brengen. Je kunt een lantaarnpaal
tekenen omdat je dat een belangrijk woord vindt en
wilt weten of ze het kennen. Je tekent een fietsenrek en
vraagt naar andere dingen die op de stoep staan en die
er nog bij getekend kunnen worden.
Zo hanteer je een dubbele agenda: je let op de tekening
en de inhoud van de gesprekken, en je let op het uitlokken
en uitbreiden van het taalgebruik.

aantrekken’, zegt ze. Dat snap ik niet. ’Dit moet je zo aantrekken en dan gaat ’ie
open,’ gaat ze verder. ‘Oh, daar moet je aan trekken. Hoe noem je dat eigenlijk?’
‘Een rekje,’ zegt Farah. Volgens Samir heet het een deurknop. Ik leg uit dat die aan
een voordeur zit. Bij een koelkast heet het een handvat. ‘Ja, een handvat,’ zegt
Farah, ‘dat bedoel ik.’
Farah tekent dus een detail als reactie op een vraag van mij. Daardoor komt het
handvat naar boven, dat met een woord benoemd wordt. Het tekenen van een
detail lokt hier taal uit.
Andersom werkt het net zo. Farah vertelt dat haar moeder zat te lezen en ik zeg:
teken dat boek op de tafel er nog even bij. Dat nodigt Farah uit om nog preciezer
te vertellen: het lag niet op tafel, ze had het in haar hand. Ze tekent het boek in de
handen van haar moeder.
Hier nodigt taal uit tot precies tekenen.

Dubbele agenda
Samen met de kinderen tekenen en praten. Voor de kinderen staat het tekenen
centraal. Het praten ervaren zij vooral als gezellig kletsen tijdens het tekenen. Ze
hebben niet in de gaten dat jij tegelijkertijd bezig bent met hun mondelinge taalontwikkeling en hun woordenschat. Daarvoor zijn verschillende manieren:
• Tijdens het tekenen benoem je wat je zelf tekent en wat je de kinderen ziet teke-

Ook bij individuele taaltekeningen draait het om een
combinatie van tekenen en praten. In het artikel Ik wil nog
wat zeggen ging het al over het daarbij horende bijschrijfgesprek. Voor kinderen die ook in een bijschrijfgesprek
heel moeilijk tot praten komen, geeft het samen tekenen
en het voortdurend heen en weer gaan tussen tekenen en
praten extra veiligheid.
Door als leerkracht zelf mee te tekenen doorbreek je
de vaste rolverdeling waarin jij vragen stelt en het kind
vertelt. Je haalt de voor sommige kinderen te expliciete
nadruk op het vertellen ervanaf. Het is meer een ‘tussen
neus en lippen door’-gesprek.
Ook de interactie tussen de kinderen stimuleert het
vertellen en het tekenen. Deze interactie geeft nieuwe
mogelijkheden om mondeling taalgedrag te observeren.
De groepstaaltekening is daardoor een goede aanvulling
op het individuele taaltekenen.
Lucie Visch is verbonden aan de Stichting
Taalvorming te Amsterdam.

Dit was het het derde en laatste artikel in de serie
Taalvorming in de onderbouw. De vorige artikelen waren:
Norden, S. van (2008), Taal leren op eigen kracht. In: De
wereld van het jonge kind, jrg. 35(6).
Norden, S. van, L.Visch (2008), Ik wil nog wat zeggen. In:
De wereld van het jonge kind, jrg. 35(8).
De Stichting Taalvorming (www.taalvorming.nl) werkt
al meer dan twintig jaar samen met leerkrachten aan
verbetering van het taalonderwijs. In het boek Taal leren
op eigen kracht staat alles over de visie en werkwijze van
taalvorming (www.taalleren.vangorcum.nl).
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