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Het oefenmateriaal van Taal voor Thuis is een uitgave van Stichting Lezen & Schrijven. 

Deze uitgave wordt gefinancierd door de overheid.

Stichting Lezen & Schrijven

Parkstraat 105

2514 JH Den Haag

Vormgeving 

7Causes | Eindeloos

Fijn dat u het oefenmateriaal van Taal voor Thuis wilt gebruiken! Voor het geven van de 

oudercursus is een training voor taalvrijwilligers beschikbaar. Kijkt u voor meer informatie op 

www.taalvoorhetleven.nl/taalvoorthuis. Indien u (delen uit) deze uitgave wilt hergebruiken of 

kopiëren, werken we hier graag aan mee. We vragen u wel dit vooraf af te stemmen met 

Stichting Lezen & Schrijven.

Kent u iemand die moeite heeft met lezen en schrijven of wilt u iemand helpen als 

taalvrijwilliger? Bel dan naar onderstaand telefoonnummer voor advies. 

2014 © Stichting Lezen & Schrijven
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Waar gaat dit boekje over?

•	Gezond	eten

•	Je	kind	woorden	uitleggen

•	Eten	en	trakteren	op	school

•	Praten,	spelletjes	en	voorlezen	over	eten

 Wat kun je meenemen?

•	Voor	bijeenkomst	2:	boeken	en	spelletjes	over	eten

PAGINA	20	AANWIJZINGEN	VOOR	DE	BEGELEIDER
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Praat over eetgewoontes bij jou thuis.

1.	 Vertel	over	eetgewoontes	thuis.	Bijvoorbeeld:

•	 Hoe	laat	eten	jullie?
•	 Waar	eten	jullie?
•	 Eet	je	kind	zelf?	Met	zijn	handen	of	met	bestek?
•	 Wat	vind	je	belangrijk	voor	je	kind	als	het	om	eten	gaat?	
	 Bijvoorbeeld:	Moet	je	kind	alles	opeten?	Wat	mag	je	kind	snoepen?

2.	Zijn	er	grote	verschillen	tussen	jullie?

Praat over woorden uitleggen.

1. Jouw kind kent vast al veel namen voor groente en fruit, maar welke 
naam kent jouw kind nog niet, denk je? Bedenk 3 woorden.

2. Leg de woorden aan een ander uit. 
 Je mag de naam van de groente of het fruit niet noemen!
3. Hoe heb je de woorden uitgelegd? Praat erover.

lees de informatie over woorden uitleggen en praat erover.

1. Lees de informatie.

opdracht 1

opdracht 2

opdracht 3

bijEEnkomsT 1
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Geschreven door Trudy van Loon | 6 februari 2015 | Webredactie

Je kind leert elke dag nieuwe woorden. Als ouder ben je ook 
heel belangrijk. Je kunt veel woorden uitleggen, maar hoe doe 
je dat?

Praten, praten en nog eens praten
Bij alles wat je doet, kun je praten. Je gaat dan vanzelf woorden 
uitleggen. Bijvoorbeeld: je eet samen met je kind een appel. Je 
vertelt: ‘Ik ga een appel voor je schillen. Kijk, ik pak het mesje en 
dan snijd ik een dun laagje van de appel. Dat noem je schillen.’ Je 
laat het zien en je vertelt erbij. Morgen vertel je er weer over en 
overmorgen en enz. Zo leert en onthoudt je kind telkens nieuwe 
woorden.

Praatje bij een plaatje
Je kunt ook woorden uitleggen als je samen foto’s bekijkt of een 
boek met plaatjes leest. Je leest bijvoorbeeld een boekje over een 
taart bakken. Je kunt keukenspullen aanwijzen en vertellen wat je 
ermee doet. Bijvoorbeeld: ‘Kijk, hier zie je een weegschaal. Daar 
kun je mee wegen. Je doet er meel in en dan weet je hoe zwaar 
het meel is.’ Als je het boekje vaker samen hebt gelezen, kun je je 
kind vragen stellen. Bijvoorbeeld: ‘Wat kun je met de weegschaal 
doen?’ of ‘Ik moet het meel wegen. Wat heb ik dan nodig?’ Je kind 
wijst de weegschaal aan of zegt het woord misschien zelfs al! 

Uitleggen zonder woorden
Soms hoef je niks te zeggen om een woord uit te leggen. Denk 
maar aan het woord ‘kauwen’. Dat doe je gewoon voor en je zegt 
het woord ‘kauwen’ erbij. Bij veel liedjes maak je ook gebaren om 
te laten zien wat het woord betekent. Kinderen vinden dat vaak erg 
leuk en ze leren er meteen weer woorden bij!

Woorden uitleggen

Zoek >>

Log in >>

Lees ook:

Meer over 
dit onderwerp

Meer van 
deze redacteur

Schrijf je in!

Voornaam >>

Achternaam >>

E-mail >>

Inschrijven

Volg ons via:

Baby (0-1)
4 jaar 5 jaar 6 jaar| ||

Dreumes (1-2) Peuter (2-4) Kleuter (4-6) Schoolkind

Ouder zijnOuder zijnOuder zijn
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2. Je hebt gelezen over woorden uitleggen. Het kan op drie manieren. 
Welke woorden heb jij wel eens aan je kind uitgelegd? En op welke 
manier? Schrijf ze in de rijtjes. 

uitleg bij iets doen uitleg bij een plaatje uitleg door voordoen 
en woord zeggen

bijvoorbeeld:	
schillen

bijvoorbeeld:	
weegschaal

bijvoorbeeld:	
kauwen

3. Welke manier gebruik jij het meest? Vertel het elkaar.

bekijk het fi lmpje over samen eten koken.

1. Waar gaat het fi lmpje over? Kruis aan.

   woorden uitleggen als je iets doet

   woorden uitleggen bij een plaatje

   woorden uitleggen door voordoen

opdracht 4

Wil je sommige woorden onthouden? 
Schrijf ze in de woordenlijst achterin dit boekje.
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2. Leg jij ook vaak woorden zo uit? Waarom wel of niet?

oefen met woorden uitleggen.

Je kunt je kind woorden uitleggen door erover te vertellen.

1.	 Oefen	met	woorden	uitleggen.	Gebruik	de	foto.

•	 Vertel	iets	over	de	keukenspullen.	De	ander	wijst	het	aan.	
	 Bijvoorbeeld:	‘Hier kun je mee mixen om een cake te maken.’ 
	 De	ander	wijst	de	mixer	aan.	Jij	zegt: ‘Ja, dat is een mixer.’

•	 Vraag	iets	over	de	keukenspullen.	De	ander	wijst	het	aan.	
	 Bijvoorbeeld:	‘Waarmee kun je water koken?’ De ander wijst de 
	 waterkoker	aan.	Jij	zegt: ‘Ja, dat is de waterkoker.’

2. Weten jullie nog een andere manier van woorden uitleggen met de 
foto? Bedenk het samen en doe het voor.

opdracht 5

bijEEnkomsT 1Taal voor Thuis - Eten bijEEnkomsT 1
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lees over andere spelletjes om samen te doen.

1.	 Je	kunt	memory	spelen	met	echt	eten.	Zo	speel	je	het:

•	 Snij	twee	kleine	stukjes	kaas,	twee	stukjes	koek,	wortel,	appel,	enz.	
•	 Leg	elk	stukje	onder	een	bekertje	op	tafel.	Zorg	voor	ongeveer	

acht bekertjes.
•	 Je	kind	mag	twee	bekertjes	omdraaien.	Vraag	je	kind:	wat	is	dat?	
•	 Daarna	draai	je	zelf	twee	bekertjes	om.
•	 Als	je	kind	(of	jij)	twee	dezelfde	stukjes	heeft,	mag	het	de	stukjes	

opeten.

2. Je kunt ook samen met je kind met woorden spelen. 
 Je kunt samen rijmen.

•	 Denk	aan	eten	en	drinken.	Maak	een	rijtje	met	rijmwoorden	
	 (in	het	Nederlands	of	in	je	eigen	taal).	Bijvoorbeeld:	citroen	-	groen

3. Als je samen boodschappen doet, kun je ook spelletjes doen. 
	 Bijvoorbeeld:

•	 Maak	een	grapje:	pak	een	paprika	en	vraag:	‘Is dit een komkommer?’ 
Jouw kind zegt ‘nee’ en misschien ook wat het wel is.

•	 Wijs	naar	een	pak	rijst.	Vraag:	‘Wat moet je daarmee doen?’ 
	 Jouw	kind	kan	zeggen: ‘Koken.’
•	 Laat	je	kind	iets	uitkiezen,	wat	bijvoorbeeld	gezond	èn	lekker	is.	

opdracht 6
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4. Bekijk het fi lmpje over spelletjes bij de boodschappen uitpakken.
5. Wil je deze spelletjes met je kind doen? Waarom wel of niet?

oefen met vragen stellen als je samen iets doet.

1. Vragen stellen is een goede manier om je kind veel te laten praten. 
Sommige vragen zijn handiger dan andere. Bij sommige vragen 
geven kinderen langere antwoorden dan bij andere. 

 Bij welke vragen krijg je een kort antwoord? Kruis ze aan.

   Wil je een appel?    Waar wil je naartoe? 

   Wat wil je eten?    Zullen	we	weggaan?	

   Wil je naar oma?    Wanneer zullen we weggaan?

2. Bij de andere vragen krijg je een langer antwoord. 
 Wat is het eerste woord van die andere vragen? 

opdracht 7

 9
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3. Lees het gesprek in de supermarkt.

 
4. Welke soort vragen stelt de moeder? Kruis aan. 

   vragen met een kort antwoord

   vragen met een langer antwoord

Woorden

Kijk nog eens naar de opdrachten. Welke woorden wil je onthouden? 
Schrijf ze bij je woordenlijst.

opdracht 8

ToT sloT

1. Oefen met woorden uitleggen aan je kind. Kijk nog eens bij opdracht 4, 5 en 6.
	 Hoe	ga	je	oefenen?	Kies	een	manier	of	een	spelletje.	Maak	een	foto	of	een	fi	lmpje	

om te laten zien bij de volgende keer.
2.	Neem	boeken	en	spelletjes	over	eten	mee	voor	de	volgende	keer.

10 

Max	loopt	samen	met	zijn	moeder	in	de	supermarkt.	
Hij wijst naar de weegschaal.

Max	 	 Wat	is	dat?	
Moeder	 Dat	is	een	weegschaal.	Daar	kun	je	iets	mee	wegen.	
	 	 Kijk	maar.	Nu	zie	ik	hoe	zwaar	deze	peren	zijn:	1	kilo.	
  Wat is zwaarder, jij of de peren?
Max	 	 Ik	natuurlijk!
Moeder	 En	waar	moet	ik	betalen?
Max	 	 Bij	de	kassa.
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Praat over het thuis oefenen met je kind.

1. Welke woorden heb je thuis uitgelegd? Hoe heb je dat gedaan? 
 Doe het voor of laat de foto of het fi lmpje zien.
2. Hoe ging het? Wat was leuk? Wat vond je minder leuk? 
 Praat er samen over.

lees de informatie over gezond eten. 

1. Op de volgende pagina staat informatie over gezond eten 
 en kinderen. 
 Het is geschreven door het Voedingscentrum. 
 Wat wil je weten over gezond eten en kinderen? Bedenk 2 vragen. 
 Je hoeft ze niet op te schrijven. 
2.	Lees	de	informatie.	Zoek	antwoord	op	je	vragen.	

opdracht 1

opdracht 2

 11 11

bijEEnkomsT 2
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Nee, dat vind ik vies!
Er zijn kinderen die alles eten. Er zijn ook veel kinderen die vaak 
hun bord wegschuiven. Die willen alleen ongezonde dingen, zoals 
snoep en chips. Als ouder weet je soms niet meer wat je moet 
doen. Hoe kun je zorgen dat je kind gezond eet? 

Jij bent zelf het goede voorbeeld
Eet zelf gezond. Een gezond kind begint bij een gezond voorbeeld. Eet jij 
gezond? Dan eet je kind waarschijnlijk straks ook gezond en vraagt het niet 
steeds om snoep en snacks. 

Vaste eet- en drinkmomenten
Geef je kind drie maaltijden per 
dag, niet meer, maar ook niet 
minder. Geef niet te veel tussen-
door. Dan wordt je kind niet te dik 
en houdt het gezonde tanden en 
kiezen. Bijvoorbeeld: ontbijt, tus-
sendoor-moment, lunch, tussen-
door-moment, warme maaltijd. Zo 
leert je kind om op vaste 
momenten te eten en te drinken 
en niet de hele dag door.

Eet samen aan tafel
Eet samen met je kind aan tafel, dan leert je kind: nu is het tijd om iets te 
eten. Samen aan tafel eten is ook gezellig. Zorg voor rust aan tafel: zet geen 
televisie aan.
Als je kind niet wil eten, wacht dan tot de volgende maaltijd. 
Maak het eten gezellig maar blijf niet te lang aan tafel zitten. Lang zitten is 
moeilijk voor kinderen.

Niet te veel en niet te weinig
Een kind voelt zelf het beste wanneer het genoeg heeft gegeten. Geef het 
niet te veel, dan kan het later te dik worden. Eet je kind slecht? Sommige 
kinderen zijn moe of vinden iets niet lekker. Blijf proberen. Een kind moet 
wennen aan nieuwe smaken.

bron: http://www.voedingscentrum.nl

VoEDingscEntrum
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Praat over de informatie over gezond eten.

1. Heb je antwoord gekregen op je vragen uit opdracht 2?
2. Wat vind je van de informatie hierboven? Ben je het met alles eens?
3. Welke informatie is nieuw voor je? Of weet je alles al?
4.	Soms	eten	kleine	kinderen	slecht.	Geef	elkaar	tips.	Wat	kun	je	doen	

als je kind slecht eet?
5. Wat is gezond eten voor je kind? Vertel elkaar wat je weet.

bekijk de foto’s over trakteren op school en praat erover.

1. Bekijk de foto’s van de traktaties. Wat valt je op?

2. Wat heeft jouw kind wel eens getrakteerd? 
	 Zijn	er	regels	over	het	trakteren	op	school	
 (of in de peuterspeelzaal)? 
 Wat vind jij belangrijk bij trakteren? 
 Praat er samen over.

 13

opdracht 3

opdracht 4
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3. Bekijk de foto’s over de klas. 
 Wat gebeurt er en hoe gaat dat bij jouw kind? Vertel het elkaar.

oefen met een liedje voor het eten.

1. Samen eten op de peuterspeelzaal of op school begint vaak met een 
liedje. Het liedje maakt het eten leuker en de kinderen leren ook weer 
meer taal. Ken je dit liedje?

opdracht 5

14 
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Smakelijk eten, smakelijk eten
Hap, hap, hap
Hap, hap, hap
Slok, slok, slok
Slok, slok, slok

Dat zal lekker smaken
Dat zal lekker smaken

Eet maar op, eet maar op
Drink maar op, drink maar op

Eet smakelijk!

2.	Zing	mee	en	doe	mee	met	het	fi	lmpje.

3.	Zoek	andere	liedjes	op	internet	om	met	je	kind	te	zingen.	
	 Zoek	met	‘kinderliedjes’	en	‘eten’.

bekijk de boeken die zijn meegenomen.

Kies één boek om samen met je kind te lezen.

oefen met voorlezen.

1.	 Bereid	het	voorlezen	voor.	Denk	aan:

•	 Wat	ga	je	vertellen	over	de	voorkant	van	het	boek?
•	 Welke	moeilijke	woorden	ga	je	uitleggen?
•	 Welke	vragen	ga	je	stellen	bij	het	samen	lezen?

2. Lees om de beurt een stukje uit je eigen boekje voor. 
 Vertel ook iets over de voorkant, leg woorden uit en stel vragen. 
3. Wat kun je samen met je kind doen na het lezen van het boekje? 

Praat er samen over. 
4. Hoe ging het voorlezen? Praat er samen over. 
	 Geef	elkaar	een	compliment	en	een	tip	voor	een	volgende	keer.

opdracht 6

opdracht 7
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boekentips

1. Bekijk de boekentips. Ken je een boek? 
 Haas wil worteltjestaart	van	Annemarie	Bon	en	Gertie	Jaquet
 Het grote eetboek	van	Guido	van	Genechten
 Rupsje nooit genoeg van Eric Carle
 Wat eten we vandaag? van Eric Carle
 De prinses en de erwten van Sarah Warburton en Carly Hart.

2. Heb je nog een boekentip voor een ander?

oefen met de spelletjes die zijn meegenomen.

1. Kies een spelletje uit. 
2. Speel het spelletje.
3. Bedenk hoe je veel taal kunt gebruiken bij het spelletje.
4. Bedenk andere manieren om het spelletje te spelen.

opdracht 9

opdracht 8

16 
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Wissel tips voor de spelletjes uit.

Wat hebben jullie bij opdracht 9 ontdekt? Vertel het elkaar.

Woorden

Kijk nog eens naar de opdrachten. Welke woorden wil je onthouden? 
Schrijf ze bij je woordenlijst. 

opdracht 10

opdracht 11

ToT sloT

1. Lees een boekje over eten samen met je kind.
2.	Doe	een	spelletje	over	eten	met	je	kind.	Gebruik	veel	taal	bij	het	spelen.	
 Je kunt ook samen een liedje zingen.
3. Vraag aan de leidster of juf welke liedjes de kinderen zingen bij het eten. 
	 Zing	ze	thuis	ook.
4.	Praat	met	je	kind	over	trakteren.	Stel	vragen.	Bijvoorbeeld:
•	 Wat	trakteerde	een	vriendje	op	zijn	verjaardag?
•	 Wat	vond	je	heel	lekker	of	leuk?
•	 Wat	wil	jij	trakteren	met	je	verjaardag?

 17 17

Samen een spelletje doen is erg leuk, maar ook heel goed voor de taal 
van je kind. Bij het spelen praat je veel. Je kind leert nieuwe woorden 
zonder dat hij het merkt!
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bijEEnkomsT 1
Blader samen kort door het boekje aan de hand van ‘Waar gaat dit boekje over?’. 
Deelnemers krijgen zo een indruk waar ze de komende tijd mee bezig zijn.

Praat over eetgewoontes bij jou thuis.

Laat deelnemers bij voorkeur in tweetallen werken. Eventueel kan de tweede 
opdracht ook in de groep besproken worden, maar houd het kort. Deze opdracht is 
alleen bedoeld ter introductie van het onderwerp.

Praat over woorden uitleggen.

Laat deelnemers eerst voor zichzelf voorbeelden bedenken en dan die woorden aan 
een	andere	deelnemer	(of	aan	u)	uitleggen.	Geef	eventueel	voorbeelden	van	groentes	
waarvoor  jonge kinderen het woord vast niet kennen, zoals selderij, snijbonen, 
pompoen enz. en doe het zelf een keer voor. Deze oefening is bedoeld om deelne-
mers even stil te laten staan bij het verschil tussen iets kennen en daar ook het woord 
voor weten. Uiteraard kan deze opdracht ook in de eigen taal uitgevoerd worden. 
Eventueel kunt u het voorbeeld van het ‘beurtbordje’ in de supermarkt noemen. 
Iedereen weet wat dat is, namelijk het bordje dat je op de kassaband legt tussen de 
boodschappen van de verschillende klanten, maar heel weinig mensen kennen het 
woord. 

opdracht 1

opdracht 2

AAnWijzingEn bEgElEidEr

Algemeen:
•	Beperk	u	tot	de	opdrachten	en	vragen	die	voor	uw	deelnemers	belangrijk	en	interessant	zijn.
•	Alle	opdrachten	kunnen	met	de	hele	groep	gedaan	worden,	tenzij	is	aangegeven	dat	er	in	tweetallen	

gewerkt moet worden. U kunt een grotere groep ook opsplitsen in kleinere praatgroepjes. Bespreek 
dan de opdrachten steeds na in de hele groep.

•	Benadruk	dat	anderstalige	deelnemers	ook	in	hun	eigen	taal	met	hun	kind	kunnen	praten.	Kinderen	
hebben vaak zelfs baat bij een meertalige opvoeding. Het belangrijkste is dat ze veel taal krijgen aan-
geboden, ongeacht welke taal!

•	Er	wordt	via	vragen	steeds	geprobeerd	om	al	aanwezige	kennis	bij	de	deelnemers	zelf	te	activeren.	
Benadruk dat het geen probleem is als de gevraagde kennis niet aanwezig is.

•	We	adviseren	u	om	een	aantal	exemplaren	van	Van	Dale	Pocketwoordenboek	Nederlands	als	tweede	
taal beschikbaar te hebben voor de bijeenkomsten. Dit is een helder woordenboek dat ook geschikt 
is	voor	deelnemers	van	wie	het	Nederlands	de	moedertaal	is.	

•	Het	kan	zijn	dat	de	ene	bijeenkomst	meer	tijd	neemt	dan	de	ander.	Dat	is	geen	probleem.	U	gaat	
gewoon steeds verder waar u bent gebleven in de vorige bijeenkomst.
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lees de informatie over woorden uitleggen en praat erover.

Als het voor deelnemers te moeilijk is om de tekst zelf te lezen, kunt u hem ook 
voorlezen.	Misschien	is	het	bij	de	tweede	opdracht	nodig	om	eerst	samen	voorbeelden	
te bedenken. Laat deelnemers vervolgens bij voorkeur in tweetallen nog meer voor-
beelden bedenken. Duidelijk moet worden dat je als ouder continue spelenderwijs 
bezig bent/kunt zijn met woorden uitleggen. In deze opdracht hoeft u nog niet in de 
groep uit te wisselen. Dat gebeurt in de volgende opdracht.
Moedig	deelnemers	aan	om	woordbetekenissen	met	een	omschrijving	uit	het	woor-
denboek	te	noteren	of	met	een	voorbeeldzin,	bijvoorbeeld:	uitleggen	-	Als	je	iets	
uitlegt,	vertel	je	erover.	Daarna	begrijpt	de	ander	het.	Bijvoorbeeld:	Ik	leg	mijn	kind	
elke dag nieuwe woorden uit.

bekijk het fi lmpje over samen eten koken.

Gebruik	de	volgende	link	voor	het	fi	lmpje:	
http://www.youtube.com/watch?v=OT21K6ttT0w.
Laat deelnemers onderling ervaringen uitwisselen, ook over de andere manieren om 
woorden uit te leggen. Bespreek samen waar deelnemers tegenaan lopen en laat 
deelnemers elkaar tips geven.

oefen met woorden uitleggen.

Laat deelnemers bij voorkeur in tweetallen werken en de spelletjes concreet oefenen. 
Dat maakt het makkelijker om later zelf thuis te spelen en om alternatieve spelletjes 
te bedenken. Speel af en toe mee en laat goed voorbeeldgedrag zien. Dat stimuleert 
en	haalt	eventuele	gêne	bij	deelnemers	weg.	Denk	bij	andere	spelletjes	aan:	
•	 Een	geheugenspelletje:	noem	om	de	beurt	iets	op	de	foto.	Dek	de	foto	af.	Noem	

wat je nog weet. Hoeveel woorden zijn het?
•	 Maak	de	zin	af:	met	een	mixer	kun	je	...
•	 Een	fantasiespelletje:	Wat	zit	er	in	de	keukenkastjes,	denk	je?

lees over andere spelletjes om samen te doen.

Als het voor deelnemers te moeilijk is om de tekst zelf te lezen, kunt u hem ook 
voorlezen.	Doe	de	spelletjes	eventueel	voor.	Niet	iedereen	kent	bijvoorbeeld	het	
spelletje memory. Voorkom dat deelnemers gewenste antwoorden geven bij de 
laatste opdracht. Laat deelnemers juist ook vertellen wat ze tegenhoudt om dit soort 
spelletjes	te	spelen.	Zo	kunt	u	erachter	komen	wat	deelnemers	nodig	hebben	om	de	
taal van hun kind meer te stimuleren.
Gebruik	voor	de	vierde	opdracht	in	deze	opdracht	de	volgende	link:	
http://www.zwijsenouders.nl/Ontwikkeling/Taal/Ontwikkeling-stimuleren-15-taal.htm. 
In de tekst staat weer een link om op te klikken.

oefen met vragen stellen als je samen iets doet.

Als het voor deelnemers te moeilijk is om de tekst zelf te lezen, kunt u hem ook 
voorlezen (bij de dialoog eventueel samen met een deelnemer die al beter leest). 
Eventueel kunt u de twee soorten vragen benoemen met de termen open en gesloten 
vragen. Als de mondelinge taalvaardigheid van uw deelnemers niet zo hoog is, kan 
deze opdracht lastig zijn. Besteed er dan niet te veel aandacht aan.

opdracht 3

opdracht 4

opdracht 5

opdracht 6

opdracht 7
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bijEEnkomsT 2
Neem	zelf	ook	boeken	en	spelletjes	over	eten	mee,	voor	het	geval	deelnemers	niets	
meebrengen.	Kijk	voor	de	boeken	bij	de	boekentips	in	opdracht	6.	Zorg	voor	verschil-
lende soorten boeken (prentenboeken, voorleesboeken en boeken met geen of nau-
welijks tekst voor deelnemers die nog niet goed kunnen lezen).

Praat over het thuis oefenen met je kind.

Laat deelnemers eerst voor zichzelf nadenken en wissel dan in de groep uit.

lees de informatie over gezond eten. 

Als het voor deelnemers te moeilijk is om de tekst zelf te lezen, kunt u hem ook 
voorlezen.

Praat over de informatie over gezond eten.

De tekst kan irritatie opwekken; probeer een beetje discussie uit te lokken. Breng 
eventueel het probleem van overgewicht bij kinderen in als discussiepunt. 
Overige	tips	van	het	voedingscentrum	zijn:
•	 Maak	het	eten	eens	op	een	andere	manier	klaar.	
•	 Laat	je	kind	meehelpen	in	de	keuken.	
•	 Schep	maar	hele	kleine	beetjes	op.	Als	je	kind	meer	wil,	vraagt	het	er	wel	om.
•	 Geef	niet	te	veel	tussendoor,	mogelijk	heeft	je	kind	daardoor	aan	tafel	weinig	trek.
•	 Dwing	je	kind	niet	zijn	bord	leeg	te	eten.	Als	je	kind	niet	of	weinig	wil	eten	van	wat	

op zijn bordje ligt, dan is dat zo. 

bekijk de foto’s over trakteren op school en praat erover.

Laat deelnemers elkaar vertellen wat ze weten over trakteren. Sommige scholen/peu-
terspeelzalen/kinderdagverblijven hanteren regels over wel of geen zoete dingen, het 
tijdstip, de hoeveelheid, welke traktaties eventueel voor de leidsters/leerkrachten 
geschikt zijn. Laat deelnemers hun mening (met argumenten) ventileren. Een 
voorbeeld	uit	een	schoolgids	over	trakteren	voor	uw	eigen	achtergrondinformatie:

Trakteren op school 
Uw kind wil graag trakteren op school als het jarig is. Houdt u de gezonde traktatie 
alstublieft	eenvoudig:	een	versierd	stukje	kaas	of	worst	is	al	een	grote	traktatie.	De	
jarige mag ook langs de meneren en juff en, zij schrijven dan iets op de verjaardags-
kaart. 
Informeert u bij de groepsleerkracht of er kinderen met een kleurstof- of voedselaller-
gie in de groep zitten. Het zou fi jn zijn met hen rekening te houden. 

oefen met een liedje voor het eten.

Gebruik	voor	het	fi	lmpje	de	volgende	link:	
http://www.kinderliedjes.nu/0-2-jaar/smakelijk-eten/. 
Doe vooral zelf mee, dan gaan deelnemers dat vanzelf ook doen.

opdracht 1

opdracht 2

opdracht 3

opdracht 4

opdracht 5
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Zoek	vooraf	enkele	sites	met	kinderliedjes,	zoals	www.kinderliedjes.info.nl of 
www.liedjesland.com. Als deze opdracht in de groep niet mogelijk is vanwege te 
weinig computers, geef dan de suggestie mee om thuis te zoeken naar liedjes.

oefen met voorlezen.

Laat deelnemers bij voorkeur in tweetallen werken. Doe zelf voor hoe de deelnemers 
kunnen oefenen met voorlezen. Vertel dus iets aan de deelnemers (alsof het kinderen 
zijn) over de voorkant, leg een woord uit en stel een vraag. Op deze manier zien ze 
wat de bedoeling is en overwinnen ze eventuele schroom. Forceer niet om deelne-
mers ook voor de hele groep te laten voorlezen. Dat kan erg bedreigend zijn.
Tips	voor	kinderboeken	die	naast	het	Nederlands	ook	in	andere	talen	zijn	verschenen	
vindt	u	hier:	http://www.cteno.be/assets/downloads/cteno/nieuwsbrief/18/nieuws-
brief_18_overzicht_meertalige_prentenboeken.pdf

oefen met de spelletjes die zijn meegenomen.

Laat deelnemers bij voorkeur in tweetallen werken. Demonstreer hoe je veel taal bij 
een spelletje kunt gebruiken met bijvoorbeeld vertellen bij wat je doet, hoe je iets 
noemt, een vraag te stellen enz. Bij de vierde opdracht gaat het erom te bedenken 
hoe je een spelletje makkelijker en moeilijker kunt maken. Besteed eventueel nog 
aandacht aan de tip over het nut van spelletjes samen doen.

Geef	eventueel	de	suggestie	mee	om	spelletjes	op	internet	te	zoeken	met	de	zoek-
woorden ‘spelletjes’ ‘kleuters’ en ‘eten’. Als deelnemers nog erg jonge kinderen 
hebben, is het gesprek over trakteren minder geschikt. 

opdracht 7

opdracht 9

Tot slot
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Foto’s

pagina	13:	

© Joris Leermakers, De traktatie is klaar 

(2008),	www.flickr.com/photos/

leermakers/2780896732/

© Piano Piano!, mama maakt de traktaties 

voor	op	school,	Nemo	Mandarijntjes	en	

Bananenboten...	(2006),	www.flickr.com/

photos/hansthijs/120480035/
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