
‘NU JIJ!’ 
ACTIEVE WERKVORMEN VOOR

SPREEKVAARDIGHEID IN DE ISK-KLAS

LOWAN STUDIEDAG
8 november 2021

petra.popma@itta.uva.nl

1

mailto:petra.popma@itta.uva.nl


20 THEMA’S ALFATAAL
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LOS VAN ELKAAR TE GEBRUIKEN
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DIDACTISCHE AANPAK

• De leerling actief, alle leerlingen doen mee

• Van input naar output, veel woorden leren en 
veel herhalen

• ‘Handige zinnen’ (formulaïc speech) leren, 
met aandacht voor verstaanbaarheid

• Toewerken naar een concreet doel, buiten de 
les met een praktijkopdracht
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1. WOORDEN AANBIEDEN
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2. SPREEKOEFENINGEN

Praatje: 

korte ritmisch uitgesproken dialoog of tekst, 

waarbij de zinnen tweemaal te horen zijn en 

de leerlingen meepraten

Een-tweetje: 

gestuurde spreekoefening met vraag-

antwoordcombinaties
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EEN TWEETJE
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• ‘Ik-wij-jij-aanpak’

• Herhaal een vraag-
antwoord tot het vlot 
en vloeiend gaat, 
allemaal tegelijk

• Wijs dan één leerling 
aan die individueel 
antwoordt
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3. MEER SPREEKOEFENINGEN

De kring rond: 
leerlingen oefenen met 
woorden of zinnen oefenen 
in een kring

Dialoog met kaartjes: 
leerlingen oefenen in duo’s 
met behulp van 
afbeeldingen/woorden op 
kaartjes
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ALLEMAAL HETZELFDE WOORD

hardlopen

hardlopen

hardlopenhardlopen

hardlopen
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VARIATIE MET WOORD

hardlopen

fietsen

wandelenzwemmen

dansen
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VARIATIE MET ZIN

Ik ga 
hardlopen

Ik ga 
fietsen

Ik ga 
wandelen

Ik ga 
zwemmen

Ik ga 
dansen
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DE KRING ROND

Ik ga 
hardlopen

Ik ga 
fietsen

Ik ga 
wandelen

Ik ga 
zwemmen

Ik ga 
dansen

20



VARIEER

• Met afbeelding – met zin

• Afbeelding of zin die wordt doorgegeven

• Meerdere kaartjes/strookjes tegelijkertijd in 
de kring

• Verschillende kanten op

• Leerlingen bedenken eigen nieuwe 
woorden/vragen

• …
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4. MOELIJKERE SPREEKOEFENINGEN

Gespreksstrookjes: 

leerlingen oefenen met zinnen op strookjes

Binnenkring-buitenkring: 

leerlingen oefenen in duo’s waarbij ze vaak 

van gesprekspartner wisselen
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GESPREKSSTROOKJES
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Wat ga je doen?

een film zoeken

een boek lenen

computeren



OVERIGE WERKVORMEN IN

ALFATAAL

• TPR

• TPRS

• Spelletjes: Rendictee en Bingo!

• Actieve werkvormen voor leesvaardigheid
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BIJ ELK THEMA EEN APARTE

HANDLEIDING VOOR DE DOCENT
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APARTE BESCHRIJVINGEN VAN

WERKVORMEN VOOR DE DOCENT
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MEER

• Zie Alfataal op de website van LOWAN (het materiaal is vrij 
beschikbaar)

• Artikelen over de Leerlijn Alfabetisering ISK en Alfataal in 
Tijdschrift LES

• ITTA-training Werken met Alfataal in de ISK-alfaklas: 
verdieping Alfataal in twee studiemiddagen met een 
tussentijdse praktijkopdracht om te oefenen in de eigen 
lespraktijk en om uit te wisselen met andere alfadocenten

• Kenniskring Alfabetisering ISK
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KENNISKRING ALFABETISERING ISK
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KENNISKRING ALFABETISERING ISK
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KENNISKRING ALFABETISERING ISK
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ITTA UvA

www.itta.uva.nl

Petra Popma

petra.popma@itta.uva.nl
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