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Stimulerend en inspirerend

‘TAAL IN BEELD’ - PROJECT
“Cultureel educatief spelen met taal”
Mikeleko: taal met een beeldverhaal
Docenten: Marjolijn Groustra en Elbert Ploos van Amstel
De beeldtaallessen van de workshops zijn te gebruiken naast de bestaande lesmethoden, als
aanvulling. Het is een bijzonder soort taalles, dat het associatief en creatief denken stimuleert
en de woordenschat vergroot. Dit komt het begrijpend lezen in het algemeen ten goede.
Indeling van de workshop:

- Voorlezen van het beeldverhaal met een PowerPointpresentatie van de tekeningen op digibord.
- Na het voorlezen van het beeldverhaal worden een aantal
woorden die in het verhaaltje voorkomen behandeld.
Hierbij worden ook synoniemen voor die woorden gegeven.
En tevens worden uitdrukkingen en enkele spreekwoorden
erbij betrokken.
- Elk kind krijgt een eigen mapje.
Daarin staat alles wat behandeld wordt en er zijn veel
tekeningen bij de tekst gevoegd, die ook ingekleurd kunnen
worden.

In de tekstbehandeling wordt de diepte ingegaan met de taal:
Uitdrukkingen als ‘je oog laten vallen op’, ‘in de steek gelaten worden’ of ‘zich nestelen’
worden zowel letterlijk als figuurlijk uitgelegd.
Moeilijke woorden worden opgesplitst, waar dat mogelijk is, zodat zo’n moeilijk woord beter
begrepen wordt.
Soms ook wordt gekeken, waar een woord vandaan komt en dat wordt verwerkt in de taalles.
Kinderen vinden dat leuk en taal wordt dan een soort puzzeltje.
De bedoeling van het ‘TAAL IN BEELD’ – PROJECT is om de taal op zo’n manier
te koppelen aan het beeld, dat de taal bij de kinderen beter blijft hangen.
Het verlevendigt de taal en zó ook het opnamevermogen van het kind.
Het stimuleert en inspireert. Voor de leeftijd van kinderen van groep 3, 4, 5, 6 en 7 is er
nauwelijks aanbod van beeldverhalen op hun niveau. Dit leveren wij!
Het ‘TAAL IN BEELD’ - PROJECT bestaat uit 19 workshops. Elke workshop heeft dezelfde
aanpak. Alleen de beeldverhaaltjes zijn telkens een andere.
Elke workshop staat op zichzelf.

Het mapje dat tijdens de workshop wordt uitgedeeld bevat tevens een “watweetjenog”vragenlijstje dat teruggrijpt op de tekst. Het invullen van zo’n vragenlijstje is bedoeld als een
oefening en niet als een serieuze toets. Op deze manier wordt de beeldtaalles nog eens extra
onder de aandacht van de kinderen gebracht.
Men kan zich intekenen voor één of meerdere workshops.
Geheel vrijblijvend laten we u graag, in een persoonlijk gesprek, de workshops met de mapjes
zien.
Doelgroep: Kinderen van groep 3, 4, 5, 6 en 7 van de basisschool.
Ook zeker geschikt voor kinderen met een taalachterstand.
Tijdsduur: ± 1 uur
Kosten per workshop: € 160,- ( exclusief het uitgedeelde lesmateriaal, ± € 35,-).
Maximaal aantal leerlingen: ± 32
Voor scholen buiten Leiden komen de Openbaarvervoerskosten erbij.
Workshop wordt gehouden op locatie (school).
Over de beeldverhaaltjes:
De verhaaltjes zijn voor alle culturen begrijpelijk. De figuurtjes, die de verhaaltjes bevolken,
zijn zó getekend, dat ze niet specifiek “westers” genoemd kunnen worden.
De karakters van de figuurtjes zijn tijdloos en voor een ieder herkenbaar.
Er zijn spannende verhaaltjes en grappige verhaaltjes.
Over de docenten:
Marjolijn Groustra heeft in 1988 de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in
Den Haag afgerond en in 1986 haar universitaire studie Internationaal Recht, in Leiden.
Elbert Ploos van Amstel heeft in 1986 de Vrije Academie voor Beeldende Kunsten in
Den Haag afgerond en in 1981 zijn universitaire studie Psychologie, in Leiden.
Vanaf hun afstuderen zijn ze als beeldend kunstenaars werkzaam en hebben zij tevens
beeldtaallessen ontwikkeld voor de Nederlandse taal, die zij sinds 2009 geven op
verschillende basisscholen.
In 2006 en 2007 hebben zij 7 kinderprentenboeken in eigen beheer uitgegeven onder het
pseudoniem Mikeleko. De korte beeldverhaaltjes uit deze boekjes zijn het uitgangspunt voor
de workshops.

beeldtaalworkshops en kinderprentenboeken
docenten en makers:
Marjolijn Groustra en Elbert Ploos van Amstel
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