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Opzet en gebruik van het leer-luisterboek
De serie leer-luisterboeken van NT2, praat mee! zijn ontwikkeld om kinderen vanuit het 
buitenland een effectieve start te laten maken in de Nederlandse taal. De boeken richten 
zich vooral op leerlingen in de basisschoolleeftijd die (vaak) in de loop van het schooljaar 
instromen in het Nederlandse schoolsysteem.
NT2, praat mee! is zeer goed afgestemd op de behoeften van deze leerlingen en is 
vooral effectief in de eerste maanden van het leren van de nieuwe taal. 

Het leer-luisterboek van NT2, praat mee! 11+ deel 1, samen met de auditieve 
ondersteuning van de Voorlezer, bouwt verder op 
het principe van het eerste deel. Bekende woorden 
worden herhaald en binnen het thema uitgebreid. 
Naast de zeer eenvoudige zinsstructuren van 
onderwerp en werkwoord, worden nu ook langere 
zinnen en kleine, samenhangende teksten bij 
afbeeldingen aangeboden.
Na het ontwikkelen van de woordenschat in deel 
1, concentreert deel 2 zich op het bevorderen van 
taalproductie en communicatieve competentie.

Veel van de foto’s tonen alledaagse situaties die de 
leerlingen steeds in hun schoolleven tegenkomen. 
Met behulp van de Voorlezer horen ze uitgebreide 
voorbeeldzinnen bij de foto’s, die ze zo makkelijk 
kunnen begrijpen. Daardoor zijn ze steeds beter in 
staat om over zichzelf en hun eigen ervaringen te 
vertellen, hun wensen kenbaar te maken, vragen en 
antwoorden te formuleren en zich te uiten binnen en 
buiten de school. 

NT2, praat mee! kan door nieuwkomers in gewone 
klassen en in opvangklassen gebruikt worden om 
zelfstandig te leren. Om de andere leerlingen niet te 
storen, kunnen de leerlingen gebruik maken van een 
koptelefoon. Het werken met het leer-luisterboek is 
daarom zeer gunstig voor nieuwkomers die (nog) niet 
aan het gewone onderwijs kunnen deelnemen. Het 
geeft deze leerlingen nieuwe mogelijkheden in het intensieve contact met de Nederlandse 
taal: ze leren in hun eigen tempo en herhalen zo veel als ze willen. 

Binnen het concept van het leer-luisterboek staan vier principes centraal:
•  Vocabulaire uitbreiden en uitgebreidere zinsstructuren aanbieden;
•  Verdieping van de thema’s met nieuwe aspecten;
•  Aanbod van communicatieve en levensechte situaties die de motivatie van de leerlingen  
   vergroot;
•  Impliciete oefeningen binnen de grammatica, waarbij woordenschatontwikkeling en 
   zinsstructuren centraal staan.

3090 NL_BInnenwerk_NL.indd   4 03-09-19   13:51

www.sc
ho

ols
up

po
rt.n

l



5

Thema’s

• NT2, praat mee! 11+ deel 1 start opnieuw met het thema Op school.  
  De leerlingen maken kennis met de alledaagse zaken binnen de school. Ze leren       
  over groepsregels, manieren van werken en activiteiten die ze dagelijks op school  
  tegenkomen. Bekende taalstructuren zijn opgenomen en uitgebreid met nieuwe     
  grammaticale elementen.

• Het tweede thema Mijn vrienden en ik besteedt meer aandacht aan de zaken buiten
  school. Ook binnen dit thema wordt de woordenschat vergroot en door aandacht te      
  besteden aan de dagelijkse activiteiten van de leerlingen kunnen zij hiermee direct aan  
  de slag.

• Het derde thema heet Onze wijk - onze stad - ons land bespreekt aspecten van het   
  leven in de nieuwe omgeving van de nieuwkomers.

• In de bijlage wordt aandacht besteed aan de vervoeging van een aantal werkwoorden.

Met NT2, praat mee! 11+ deel 1 krijgen de leerlingen een zinvolle uitbreiding van hun 
eerste stappen in de Nederlandse taal! Met de aangeboden woordenschat in beide 
boeken kunnen zij zich al snel zelfstandig redden.

De werkbladen bij NT2, praat mee! 11+ deel 1 zijn een waardevolle aanvulling bij dit leer-
luisterboek. Qua woordenschat en zinsontwikkeling zijn de werkbladen perfect afgestemd 
op de inhoud van het leer-luisterboek. Ze bieden aantrekkelijk oefenmateriaal, waarmee 
de leerlingen in zeer kleine stappen de verworven woordenschat leren schrijven. De 
kinderen worden ook aangemoedigd om te spreken.
Het leer-luisterboek en de werkbladen kunnen los van elkaar gebruikt worden.

Online leerkrachtlicentie (digibordlicentie)
Schaft u de werkbladenmap aan, dan ontvangt u een online licentie voor het 
desbetreffende NT2, praat mee-niveau. Alle pagina’s uit de map en het bijbehorende leer-
luisterboek zijn dan ook te bekijken op een digibord of instructie-tablet. Met deze hybride 
functionaliteit kunt u gemakkelijk instructie geven in een groepje. De online licentie is een 
jaar geldig en is te koppelen met Basispoort. Wilt u deze licentie verlengen? Kijk dan op 
www.schoolsupport.nl/nt2praatmee. 
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Dit ben ik

Ik ben 15 jaar.

Ik spreek Engels. 
Ik kan al 

Nederlands begrijpen 
en spreken.

Ik heet Resan. Ik heet Yana.

Ik ben 16 jaar.

Ik kom uit Nigeria.

Ik ben nu vier maanden 
in Nederland.

Ik woon in Utrecht.

Ik kom uit Syrië.

Ik ben nu een jaar 
in Nederland.

Ik woon in Assen.

Ik spreek Arabisch, 
Engels en al goed 

Nederlands.
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Hallo! Dag! Tot ziens!

Hoi!

Goedemorgen!
Hoe is het?

Ja, graag!
Dank je!

Wil jij 
een boterham?

Alsjeblieft!

Eet smakelijk!

Smaakt het?
Lekker!

Jaaaa!
De school 

is uit!

Top!
Eindelijk vakantie!

Tot ziens!
Tot gauw!

Doeg,
Tot morgen!

Ciao!

Hi!

Hallo! Hoe 
gaat het?
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de berging

het basketbalveld

het 
schoolplein

de schooltuin

het fietsenhok

de parkeerplaats

de gymzaalde gymzaal

pauze op het schoolplein

de meisjes- 
kleedkamer

de jongens- 
kleedkamer

de 
jongens-
wc

de 
meisjes-
wc
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de kamer van 
de rector

het handvaardigheidslokaal

de docentenkamer

het secretariaat

de conciërge

lokaal 5 lokaal 6 lokaal 7

lokaal 8

het scheikundelokaal

het muzieklokaal

het natuurkundelokaal

de kantine

de bibliotheek

de computerruimte

lokaal 9

de keuken

de gang

de toiletten

het schoolgebouwhet schoolgebouw

de docentenkamerde docentenkamer

de gang

Onze school

het klaslokaal

de EHBO
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De mensen op school

Dit is de docente.

de docente

Dit is 
de rector.

de rector

Dit is de docent.

de docent

Dit is 
de decaan.

de decaan

Dit is 
de leerling.

de leerling

Dit is de secretaresse.

de secretaresse

Dit is 
de leerlinge.

de leerlinge

Dit is de conciërge.

de conciërge

Dit zijn 
de leerlingen.

de leerlingen
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De leerlingen gaan naar school.

De rector 
en de decaan 
zorgen voor de school  
en de leerlingen.

De docenten geven 
de leerlingen les.

De secretaresse 
werkt op het secretariaat.

De ouders zorgen
voor het eten in de pauze.

De conciërge
helpt in de school.

Iedereen heeft een taak
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Het meisje 
zit op de trap.

op de trap

De secretaresse 
is op het secretariaat.

op het secretariaat

De leerling 
is in de gang.

in de gang

De conciërge 
is bij de wastafel.

bij de wastafel

De leerlinge 
staat bij de wastafel.

Ze staat 
voor de spiegel.

bij de wastafel
voor de spiegel

De docente 
staat bij het bord.

bij het bord

In de school (waar zijn …?)

De conciërge 
staat op de ladder.

op de ladder
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op het plein

De leerlingen zijn 
op het schoolplein.

De leerlingen zijn 
in de klas.

in de klas

De leerlingen zijn 
in de gymzaal.

in de gymzaal

De leerlingen zijn 
in het computerlokaal.

in het computerlokaal

De leerlingen zijn 
in de kantine.

in de kantine

In de school (waar zijn …?)

De leerlingen zitten 
op de trap.

op de trap
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In de schooltas

Dit is een boek.

het boek
 de boeken

Dit is 
een etui.

het etui
de etuis

Dit is een schrijfblok.

het schrijfblok
de schrijfblokken

Dit is een schrift.

het schrift
 de schriften

Dit is een snelhechter.

de snelhechter
 de snelhechters

Dit is een drinkfles.

 de drinkfles
de drinkflessen

Dit is een ringband.

de ringband
de ringbanden

Dit is een broodtrommel.

de broodtrommel
de broodtrommels

Dit is een schooltas.

  de schooltas
de schooltassen

Dit is een map.

de map
de mappen
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Dit zijn vier (4) schrijfblokken. Dit zijn zes (6) boeken.

Dit zijn twee (2) schooltassen.

Dit zijn vijf (5) snelhechters.

Dit zijn vier (4) mappen.

Dit zijn negen (9) ringbanden.

één schooltas
twee schooltassen

één snelhechter
vijf snelhechters

één schrijfblok
vier schrijfblokken

één map
vier mappen

één ringband
negen ringbanden

één boek
zes boeken

Hoeveel?
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Dit is de vulpen.

de vulpen

Dit is het potlood.

het potlood

Dit is de puntenslijper.

de puntenslijper

Dit is de gum.

de gum

Dit is de liniaal.

de liniaal

Dit is de pen.

de pen

Dit is de schaar.

de schaar

Dit is het etui.

het etui

Dit is de lijm.

de lijm

Dit is het kleurpotlood.

het kleurpotlood

In het etui

het kleurpotlood

Dit zijn de kleurpotloden.
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De schaar is oranje. De liniaal is bruin. De puntenslijper is rood.

Het kleurpotlood is groen. Het potlood is zwart. Het etui  
heeft veel kleuren.

De pen  
is blauw.

Het kleurpotlood is geel. De gum  
is wit met blauw.

De kleuren

geel blauw rood groen bruin paars zwart oranje roze
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lezen

knippen zingen verven

lezen

schrijven rekenen

luisteren vinger opsteken vragen denken

Wat doe ik op school
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Wat doe ik op school?

Ik knip. Ik zing. Ik verf.

Ik lees. Ik schrijf. Ik reken.

Ik luister. Ik steek mijn 
vinger op.

Ik vraag. Ik denk.

ik
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Wat doen de leerlingen?

Sina vraagt.

Ze vraagt.

Natali denkt.

Zij denkt.

Maria zingt.

Zij zingt.

Yana leest.

Zij leest.

Mila schrijft.

Zij schrijft.

Danilo steekt zijn vinger 
op.

Hij steekt zijn vinger 
op.

Paulo luistert.

Hij luistert.

Milan knipt.

Hij knipt.

Asan verft.

Hij verft.

Tom rekent.

Hij rekent.

zij hij
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