
                                                                                            
Adviezen co-teaching NT2;

Klanken & NT2 didactiek

In het onderwijs aan meertalige leerlingen is het van belang voor hun taalontwikkeling dat er
klanklessen worden gegeven. 
Deze leerlingen hebben de klanken van hun moedertaal in het hoofd. Doordat de klanken 
van de Nederlandse taal worden aangeboden, bouw je een fundering voor de verdere 
taalontwikkeling. 
Tijdens de klankles wordt het klankgebaar aangeleerd voor de visuele ondersteuning. Ook 
worden er spiegels gebruikt, zodat iedere leerling goed naar de stand van zijn/ haar  mond 
(lippen, mondhoeken, tong, tanden) kan kijken. 
De leerkracht geeft instructie, observeert en ondersteunt waar nodig.
In onderstaande link van een digitale brochure is veel achtergrondinformatie te vinden over 
het geven van klankonderwijs. 
https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2016/05/klankonderwijs.pdf

Hoe wordt een klankles gegeven volgens de NT2-didactiek?

Stap 1:
De leerkracht benoemt de klank en maakt het klankgebaar. 
Ook laat de leerkracht voorwerpen en/ of afbeeldingen zien waarin je de aangeboden klank 
hoort   =>   De leerlingen luisteren.

Stap 2:
De leerkracht zet de coöperatieve leerstrategie “Stijgen/Dalen” in. De leerkracht noemt 
verschillende klanken   =>  De leerlingen doen iets. De leerlingen “stijgen” (staan) wanneer 
zij de nieuw aangeleerde klank horen. De leerlingen “dalen”  (zitten) wanneer zij een andere 
klank horen.

https://www.lowan.nl/wp-content/uploads/2016/05/klankonderwijs.pdf


Bovenstaande oefening kan ook gedaan worden mbv het versje uit “Kijk mijn letter” 

geschreven door A. Keuper-Makkink.  

                                                                                                               

Stap3:
De leerkracht herhaalt de klank en laat het roze klankteken zien   =>   De leerlingen zeggen 
de klank na en kijken in de spiegel naar de stand van hun mond (lippen, mondhoeken, tong, 
tanden). De leerkracht observeert en ondersteunt waar nodig. 
De leerkracht herhaalt het klankgebaar en de klank   =>   De leerlingen doen dit klankgebaar 
na en herhalen de klank.

Stap 4: 
De leerkracht wijst het roze klankteken aan,  maakt het klankgebaar en vraagt naar de klank 
=>        De leerlingen antwoorden
Verschillende activiteiten worden ingezet om de klank(en) te consolideren.
b.v. koppel & mix, klankmemory, bingo, PraatKnijpers.

Stap 5:
De leerlingen halen alles uit zichzelf en passen het geleerde toe  =>  De leerlingen bedenken 
woorden met de aangeleerde klank.

Tips:
- Klanken aanbieden volgens NT2-lijn;

 lange klinkers; aa – ee – oo – uu  
 korte klinkers; a – e – o – u – i 
 medeklinkers in klankgroepen;

 Vloeiklanken; l – r 
 Wrijfklanken; f – v – s – z – g 
 Plofklanken; p – b – t – k – d 
 Neusklanken; m – n – ng 
 Glijklanken; h-j-w

 tweetekenklanken; ie – oe – ou – au – eu – ui 
- Klankgebaren aanleren voor de motorisch en visuele ondersteuning
- Wij gebruiken de klankgebaren van José Schraven. Een overzicht van alle 

klankgebaren door Marcel Schmeier is terug te vinden op zijn website.
https://www.youtube.com/watch?v=rSuL_E6Ho0M
http://onderwijsgek.nl/wp-content/uploads/2016/01/KLANKGEBAREN.pdf

- Goede woorden zeggen 

http://onderwijsgek.nl/wp-content/uploads/2016/01/KLANKGEBAREN.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rSuL_E6Ho0M


- Duidelijk verschil aangeven tussen klanken en letters (letters uitspreken volgens 
alfabetisch principe)

- PraatKnijpers inzetten; 
 De PraatKnijpers zijn te bestellen bij Denken kun je leren

http://denkenkunjeleren.nl/product/praatknijpers-regenboog-sixpack/
 De leerlingen hebben een werkblad met afbeeldingen van de aangeboden klank 

(jufsanne.com). 
 De leerkracht heeft de woorden ingesproken die horen bij de aangeboden klank. 

De kinderen spelen de opname af en kunnen zelfstandig het werkblad maken. 
 De PraatKnijper kan ook ter controle worden ingezet. Zo kunnen de leerlingen 

zelfstandig hun werkblad nakijken.
http://www.jufsanne.com/lesidee/voorbereidend-taal-lezen/voorbereidend-taal-en-
lezen-downloads/

http://www.jufsanne.com/lesidee/voorbereidend-taal-lezen/voorbereidend-taal-en-lezen-downloads/
http://www.jufsanne.com/lesidee/voorbereidend-taal-lezen/voorbereidend-taal-en-lezen-downloads/
http://denkenkunjeleren.nl/product/praatknijpers-regenboog-sixpack/

