
                                                              

Adviezen co-teaching;

Rollenspel in een themahoek & NT2 didactiek

De leerlingen mogen vooraf (een aantal dagen) het materiaal in de nieuwe
themahoek verkennen  =>  manipulatieve fase.

Hoe speel je een rollenspel  volgens de 5 stappen van de NT2-didactiek?

Stap 1:
De leerkracht biedt de woorden aan en legt uit de betekenis uit.  Ook laat 
de leerkracht voorwerpen en/ of afbeeldingen zien van de nieuwe woorden
=>  de leerlingen luisteren. 
De leerlingen hebben deze woorden nodig om het rollenspel te kunnen 
spelen.
De woordkaarten worden ophangen in de themahoek.

Stap 2:
De leerkracht zet de coöperatieve leerstrategie “Stijgen/Dalen” in. De 
leerkracht noemt verschillende woorden. Bij het benoemen van de nieuwe 
woorden laat de leerkracht ook de woordkaarten zien (visuele 
ondersteuning). De leerlingen “stijgen” (staan) wanneer zij de nieuw 
aangeleerde woorden horen en zien. De leerlingen “dalen”  (zitten) 
wanneer zij andere woorden horen. 
De leerkracht speelt het rollenspel voor dat je kunt spelen in de 
themahoek. 
Ook biedt de leerkracht zinnen aan die de leerlingen kunnen gebruiken 
tijdens het rollenspel  =>   De leerlingen luisteren.

Stap3:
De leerkracht herhaalt de zinnen   =>   De leerlingen zeggen de zinnen 
na. 



De leerkracht en (een groepje) leerlingen spelen samen het rollenspel.
De leerkracht observeert en ondersteunt waar nodig. 

Stap 4: 
De leerlingen spelen zelfstandig het rollenspel. De rollen worden bepaald 
dmv kleding of kaarten. De Time Timer kan ingezet worden voor 
rolwisseling. Bv. wisselen na 5 minuten.

Observatie leerkracht: Valt het spel stil of is er een extra impuls nodig? 
Zo nodig input geven. Let ook op of de leerlingen goed samen kunnen 
spelen. Zitten ze in dezelfde spelfase?

Stap 5: 

De leerlingen spelen zelfstandig en gebruiken de aangeleerde woorden en 
zinnen. Ze weten hoe ze het spel vorm kunnen geven.

Tips:

Meer informatie over de 5 stappen van de NT2 didactiek bij rollenspel is 
terug te vinden op onze website

https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/downloads

=> adviezen co-teaching NT2; rollenspel in themahoek

Verschillende ideeën voor themahoeken en rollenspelen zijn terug te 
vinden op onze website. 

https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/hoeken

https://deeltijdschakelklassenenschede.nl/downloads
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