Alaboemsasa?!
Speelse taalstimulering in de vrije tijd
Leeslijst
Wil je meer lezen en weten over meertaligheid en taalstimulering in de vrije tijd? Ben je op
zoek naar spelmateriaal voor taalstimulerende activiteiten? Steek je licht op bij de volgende
materialen en bronnen.

SPEL

TIPS

Chiro *brochure met spelletjes* download
• Willems, L., Beets S. en Lefevere, J (2009).

Chiro *tekst* download
• Problemski? Taaltips SOM-site, Chiro Verbond

Speel met spel: da’s Chirotaal. ChirojeugdVlaanderen vzw.
Download www.chiro.be/info-voor-leiding/
uitgaven/brochures/speel-met-spel.

VGC *koffers met spelletjes* op aanvraag
• Taalstimulerende koffers: Piratenschat,
Dierenplezier en Sprookjesbos.
Meer info op www.vgc.be/Cultuur/
JeugdSpeelpleinenEnSport/Jeugd/
Taalstimulering.htm.

De Rand *spel* op aanvraag
• Vzw ‘de Rand’, het Taaluniecentrum NVT en het
Centrum Informatieve Spelen (2011). Van hier
naar daar. Informatief spel voor Nederlands- en
anderstaligen.
Bestel via karen.stals@derand.be.

CTO * vormingsspel* op aanvraag
• Goethals, M., Cockx, K. (2005). Hoe trek je je
talige schoenen aan? Leuven: Centrum voor
Taal en Onderwijs.
Bestel via www.geletterdheid.org/index.
php?idMenu=154.

Brussel.
Download via www.verbondbrussel.be/2011/06/
problemski/.

CTO *projectboek* download
• Goethals, M. (2003). Trek je talige schoenen
aan. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.
Download via www.vgc.be/NR/
rdonlyres/70037B27-CB74-42A0-9C4478020204179F/0/talige_schoenen4fdsq.pdf

VDS *brochure* op aanvraag
• Brochure: Horen, Zien en Spelen: interactie met
kleuters.
Bestel via info@materiaalmagazijn.be.
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ACHTERGRONDINFO

DVD

VDS *visietekst* download
• Brochure: Taalspeler en Interactie. Omgaan met

De Rand *dvd* op aanvraag
• Coppin E., Jonkers,  S. en M. Verhelst (2008).

meertaligheid op het speelplein , Werkgroep
taalspeler, 2008.
Download via www.speelplein.net/data/ts_
visietekst.pdf.

Chiro *methodiekfiche* op aanvraag
• Methodiekfiche, Taalstimulering in de Chiro
(hoe ga je om met kinderen die niet goed
Nederlands kunnen?).
Chirojeugd-Vlaanderen vzw.
Bestel via www.chiro.be/eloket/inhoudelijkebrochures-en-kadermappen.

Taalstimulering en omgaan met meertaligheid
in sportclubs. Dvd in opdracht van Provincie
Vlaams-Brabant en vzw ‘de Rand’. Leuven:
Centrum voor Taal en Onderwijs.
Bestel via info@derand.be.

JES *dvd* op aanvraag
• Een productie van JES stadslabo vzw (2008).
RAPTIELEN – Rappen in het Nederlands met
anderstalige kinderen. Met de steun van de
Vlaamse Gemeenschapscommissie.
Bestel via tim.verheyen@jes.be.

LINKS VOOR INFORMATIE
EN MATERIALEN
•
•
•
•

www.meertaligheid.be
www.cteno.be
www.taalboulevard.be
www.vgc.be/Cultuur/
JeugdSpeelpleinenEnSport/Jeugd/
Taalstimulering.htm
• www.derand.be/alaboemsasa
• www.vlaamsbrabant.be/alaboemsasa

