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1. Het venster open zetten 

Verhalen zijn er altijd al en overal geweest. Lang voor er boeken, tv’s of computers met internet 

waren, vertelden mensen uit alle windhoeken elkaar de prachtigste verhalen. Naast de vertellers 

binnenshuis had je ook overal ter wereld vertellers die onder een boom, op de hoek van de straat of 

op een steen een massa luisteraars rond zich verzamelden. In de Perzische cultuur vertelde de 

‘naqqaal’ in dorpen, theehuizen en bazaars verhalen aan iedereen die het horen wilde. Dichter bij huis 

had je de troubadours en minstrelen die poëtische liederen en verhalen brachten, al dan niet begeleid 

door muziek. In Japan ontstond dan weer de visuele verteltraditie met de kamishibai, rond de 

twaalfde eeuw. Deze verteltechniek, waarbij vertellers een houten theatertje op hun fiets 

monteerden, door de stad reden en op een straathoek of in een park prenten toonden en 

ondertussen hun verhaal vertelden, bleef populair tot in de jaren vijftig. Toen kwam de televisie en 

verdwenen de mobiele vertellers langzamerhand uit het straatbeeld. De techniek is echter niet 

vergeten: de laatste jaren kent deze unieke verteltraditie immers een wereldwijde revival. 

Verschillende West-Afrikaanse stammen geven hun mondeling overgebrachte tradities en 

geschiedenis tot op de dag van vandaag door via een ‘griot’ (of ‘djeli’), die daardoor een bijzondere 

status heeft. 

Verhalen openen voor hun luisteraars of lezers het venster op de wereld. Als je in je klasbibliotheek 

rondkijkt, sta je er misschien wel van versteld hoe groot die wereld al is. Verhalen en boeken uit 

onder andere Zweden (Astrid Lindgren), Denemarken (Hans Christian Andersen), Duitsland 

(Ottfried Preussler), Engeland (Roald Dahl, Anthony Horowitz en J.K. Rowling), Amerika (R.L. Stine) 

en het Midden-Oosten (de vertelling van Duizend-en-één-nacht) staan er naast verhalen van Vlaamse 

en Nederlandse auteurs. 

De tien boeken van O Mundo zetten het venster nog een beetje meer open. Ze nodigen je uit om 

samen met je klas tien andere landen, talen en culturen te ontdekken. Het wordt een tocht vol 

nieuwe geluiden, verfrissende kleuren, ongeziene beelden en warme woorden. Neem alvast je 

anderstalige kinderen als gids onder de arm, want wie kent beter dan hen de wereld aan de andere 

kant van het venster? We wensen jou en je klas een mooie, inspirerende reis.  

 

2. Tien prentenboeken 

Voor O Mundo stelde Stichting Lezen in overleg met het IBBY-netwerk (International Board on 

Books for Young People) en een stuurgroep leerkrachten basisonderwijs een boekenpakket samen. 

Het pakket bestaat uit een gevarieerde selectie van tien bijzondere prentenboeken uit de tien landen 

waar de meeste anderstalige kinderen in de Vlaamse pilootscholen vandaan komen. Bewust werd 

gekozen voor boeken die de culturele eigenheid van deze landen op een creatieve manier in woord 

en/of beeld vatten. Zo worden anderstalige kinderen aan de hand van deze boeken uitgenodigd iets 

over hun taal en cultuur te vertellen aan hun klasgenootjes. 

 

De keuze voor prentenboeken is niet toevallig: deze boeken kunnen de eigenheid van een cultuur in 

woord én beeld uitdrukken. Bovendien zijn – mits een juiste keuze – prentenboeken in alle klassen 

inzetbaar, ook in de hogere klassen van de basisschool (cf. Prentenboeken en coöperatief leren, zie: 

Meer lezen). De illustraties zorgen ervoor dat kinderen met leesproblemen en anderstalige 

nieuwkomers boeken op hun belevingsniveau kunnen lezen. Ook voor goede lezers is een 
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prentenboek uitdagend. Zij kunnen genieten van complexere verhalen en kunstzinnige illustraties. De 

leeftijdsaanduiding die bij elk boek vermeld wordt, is dus slechts indicatief. Kies vooral de boeken die 

aansluiten bij de interesses en leefwereld van je klas. 

 

3. Aan de slag met O Mundo 

a. Bij elk boek een lessuggestie 

Bij elk boek uit het pakket hoort een uitgewerkte lessuggestie, geschreven door Inge Umans en Marit 

Trioen. Samen vormen de lessuggesties een inspiratiegids waaruit leerkrachten die ideeën en 

werkvormen kunnen halen die ze relevant en haalbaar achten voor hun klas. Elke suggestie volgt 

hetzelfde stramien: 

- Aanzet: manier om het boek voor te stellen aan de klas, 

- Verwerkingsactiviteiten: tips voor een creatieve verwerking of nabespreking, 

- En verder: aanvullende, kortere en lossere ideeën om verder met het boek aan de slag te gaan. 

Verder noemt elke tip de concrete eindtermen en ontwikkelingsdoelen die je met deze activiteiten 

realiseert. Een bibliografie met boeken uit hetzelfde land of over hetzelfde thema rondt de 

lessuggestie af. 

 

Je vindt de suggesties op www.omundo.be 

 

Marit Trioen studeerde Germaanse Talen. Momenteel werkt ze in een Onthaalklas voor 

Anderstalige Nieuwkomers (Okan) in Sint-Niklaas. Daarnaast schrijft ze recensies en artikels over 

kinder- en jeugdboeken voor o.a. De Leeswelp en Leesgoed. 

 

Inge Umans werkt als documentalist bij docAtlas, een documentatie- en leermiddelencentrum, 

gespecialiseerd in Nederlands voor anderstaligen, intercultureel onderwijs, mondiale vorming en 

interculturaliteit. Daarvoor gaf ze les aan anderstalige nieuwkomers. Ze geeft workshops rond 

voorlezen en werken met de kamishibai.  

 

b. Filosoferen met kinderen 

In elk boek van O Mundo zijn tientallen bijzondere thema’s te vinden waarover je uren kan denken 

en filosoferen met de kinderen in je klas. In een filosofisch gesprek ga je in op je eigen en andermans 

gedachten, toets je elkaars gedachten, denk je na en argumenteer je, bouw je gedachten op of je 

breekt ze net af… 

In een filosofische gids voor leerkrachten destilleerde Silvie Moors een aantal thema’s die telkens in 

meerdere boeken uit het pakket terugkomen, zoals reizen, vriendschap, gastvrijheid, macht, dromen 

en verlangen… Ze selecteerde geschikte themafragmenten uit de boeken, en stelde er 

discussieplannen voor op: een lijst met vragen die de leidraad vormen voor een filosofisch gesprek.  

 

Je vindt de filosofische gids op www.omundo.be 
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Silvie Moors is artistiek leider van De Dagen. De Dagen is een multidisciplinair kunstcollectief rond 

filosofie, literatuur & muziek | www.dedagen.be 

 

c. Algemene tips 

Naast de lessuggesties per boek en naast de thematische filosofische gids, vind je hieronder nog 

enkele algemene tips om O Mundo te integreren in je klaswerking. 

 

O Mundo is meer dan boeken alleen  

 

 Talensensibiliserend werken 

Met dit project wil Stichting Lezen aan de hand van mooie boeken de thuistaal en -cultuur van 

anderstalige kinderen een plaats geven in de klas. Met O Mundo haal je veel meer dan ‘internationale 

boeken’ in de klas. Elk boek is de sleutel tot telkens weer een andere taal en cultuur… 

 

Dit opzet ligt in de lijn van talensensibilisering. Talensensibilisering beoogt niet het leren van een 

vreemde taal, maar wel het op een positieve, speelse en gestructureerde manier in contact komen 

met de taaldiversiteit in de klas en/of de maatschappij. Het hoofddoel is dubbel: enerzijds wil men een 

positieve attitude ten opzichte van andere talen en culturen bevorderen, anderzijds wil men 

anderstalige kinderen bevestigen in hun meertalige identiteit. Talensensibilisering kent intussen een 

jarenlange Europese traditie en is waardevol in elke klas, zowel in taalheterogene als taalhomogene 

groepen. Wil je meer ideeën om talensensibiliserend in de klas te werken? Onder Meer lezen – 

Talensensibilisering vind je tal van interessante boeken en websites. 

 

Integreer de taal en cultuur van de verschillende boeken zoveel mogelijk in het dagprogramma van de 

klas. Enkele ideeën: in de taal van het boek een liedje aanleren, tellen, kinderen begroeten, de dagen 

van de week opschrijven, enz. Websites met tal van woordenschat en liedjes in diverse talen vind je 

onder Meer lezen – Andere talen in de klas (zie: verder). 

 

 Maak kinderen tot bondgenoot 

Kroon kinderen uit hetzelfde herkomstland als het boek tot bondgenoot. Licht hen samenzweerderig 

in en laat hen het boek op voorhand lezen. Vraag de kinderen thuis iets voor te bereiden. Aan de 

hand van het boek kunnen ze bijvoorbeeld iets over hun land, taal en cultuur vertellen. Of laat hen 

een workshop geven in hun taal. Het kind is dan zelf leerkracht en leert zijn klasgenootjes 

basiswoordenschat: de kleuren, de dagen van de week, lichaamsdelen enz. in zijn thuistaal. Op die 

manier stimuleer je het welbevinden van het anderstalige kind én voelen de (Vlaamse) kinderen hoe 

moeilijk het is in een andere taal naar school te gaan. Je kan het kind ook een stukje laten voorlezen 

uit het boek. Kortom: zorg ervoor dat het kind zich bijzonder en belangrijk voelt, dat het dankzij zijn 

thuistaal en -cultuur een streepje voor heeft op de anderen.  
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 Van alle talen thuis… 

Vertrek van en werk rond de taal en cultuur van het boek, maar laat ook de thuistalen van andere 

kinderen vanzelfsprekend aan bod komen tijdens het project. Ga in op gelijkenissen en verschillen.  

Hou het wel bij het thema van het boek: hoe heet dit dier in jouw taal? Welke bomen groeien er in 

jouw land? Wat is het leukste feest in jouw cultuur? enz. Sta open voor de leefwereld van de 

kinderen en toon oprechte interesse in hun thuistaal en -cultuur. Laat hen voelen dat hun thuistaal en 

-cultuur een rijkdom is waarop de kinderen trots mogen zijn. Geef de kinderen regelmatig een 

schouderklopje en bewonder hun meertaligheid. 

 
 … en van alle verhalen thuis 

Laat de kinderen aan de hand van het boek nieuwe boeken en verhalen ontdekken. Inspiratie vind je 

in de bibliografie onder elke suggestie. De beste inspiratiebronnen zijn uiteraard de kinderen zelf: 

vraag hen een verhaal rond hetzelfde thema als het boek uit hun herkomstland mee te brengen of te 

vertellen. Maak van de verhalen een kamishibai (zie: verder) en/of bundel ze in een boek en lees ze 

met de klas voor aan een andere klas.  

 

O Mundo leeft het hele jaar lang 

 

 Rode draad 

Werk rond de boeken een project uit dat als een rode draad doorheen het schooljaar loopt. 

Organiseer een reis rond de wereld (bijv. aan de hand van Wally, het figuurtje uit de zoekboeken van 

Martin Handford), waarbij je om de twee maanden één van de tien boeken in de kijker zet. Of daag 

de kinderen uit met een één tegen allen, waarbij ze allerlei opdrachten moeten uitvoeren bij de 

boeken om ze uit de klauwen te redden van een vreemd wezen van een andere planeet die de 

boeken wil stelen. Op die manier prikkel je de nieuwsgierigheid van de kinderen en hou je de 

belangstelling vast. Dat doe je ook door het werken rond een boek telkens af te ronden met een 

toonmoment, zoals een tentoonstelling, voorstelling, voorleesmoment, enz. 

 

 Ontdekkingsreis 

Duik met je klas in de atlas – er zit er eentje bij de achtergrondbibliotheek die je als leerkracht 

bovenop de tien boeken kreeg (voor meer info over de achtergrondbibliotheek, zie: verder). Duid 

met een vlaggetje de tien landen die bij de boeken horen aan op een wereldkaart. Zo reizen de 

kinderen visueel mee met de boeken. 

Sta even stil bij reizen vroeger en nu. Hoe trokken ontdekkingsreizigers er vroeger op uit? Welke 

vervoersmiddelen hadden ze? Welke communicatiemiddelen? Hoe zouden ze dit vandaag doen? 

Welke hulpmiddelen hebben ze ter beschikking? Denk aan computer, internet, telefoon, vliegtuigen, 

camera’s… Hoe brachten die eerste ontdekkingsreizigers verslag uit? Hoe en wat leerden de 

thuisblijvers van hen? Hoe werd er naar andere culturen gekeken? Breng Op expeditie! en IJsbarbaar 

(zie: Meer lezen – De wereld in de klas) mee naar de klas. Nieuwsgierige kinderen vinden in deze 

boeken heel wat antwoorden op bovenstaande vragen. 
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 Boek in de kijker 

Geef het boek waarmee je aan het werken bent een ereplaats in de klas. Zorg ervoor dat het 

zichtbaar en toegankelijk is voor alle kinderen. Geef elk kind de kans om tijdens het hoekenwerk of 

vrije momenten het boek op eigen tempo te bekijken. Sommige dingen begrijp en waardeer je pas 

achteraf, als je het boek voor de zoveelste keer bekijkt en leest. Laat de ereplaats groeien: vul het 

plekje gaandeweg aan met wat je met de klas gebruikt, meegebracht of gemaakt hebt, zoals 

landkaarten, vlaggen, andere boeken, knutselwerkjes, voorwerpen van thuis, enz. 

Blijf bij het boek. Welke activiteit je ook doet, laat het boek centraal staan. Verwijs telkens naar het 

boek en koppel de activiteiten eraan terug. Beperk het boek niet tot één les. 

 

 

O Mundo leeft buiten de klas 

 

 Betrek de ouders bij het project 

Grijp de kans om de ouders te betrekken bij het project en de school. Nodig hen uit om het boek 

voor te lezen in de klas, in hun moedertaal. Geef het boek ter voorbereiding mee naar huis. Zien de 

ouders het voorlezen niet zitten? Misschien willen ze wel een workshop organiseren binnen het 

thema van het boek. Ideeën vind je in de lessuggesties. 

 

 Haal herinneringen op 

Praat met de kinderen over hun eerste voorleesherinnering. Welke vertelmomenten herinneren ze 

zich? Welke verhalen, boeken en liedjes? Zijn er gemeenschappelijke verhalen, schrijvers of 

illustratoren? Geef de kinderen ook de opdracht thuis na te vragen welke verhalen/boeken ze 

voorgelezen kregen. Breid het gesprek dan uit naar de huidige (voor)leescultuur in huis: wiens ouders 

vertellen of lezen vandaag nog voor? Wie leest zelf voor aan kleinere broers of zusjes? Wat lees je 

dan? In welke taal? Wie wordt nu nog graag voorgelezen? Waarom? Wie gaat vaak naar de bib? Met 

wie? Wat doe je daar allemaal? 

 

Ondersteunend materiaal 

 

Naast de tien boeken uit het pakket omvat O Mundo nog meer ondersteunend materiaal. Je vindt 

het hieronder opgesomd. 

 

 Achtergrondbibliotheek 

Bij het project hoort een achtergrondbibliotheek met een atlas, een cd en een woordeloos 

prentenboek.  

 

Atlas : een fantastische ontdekkingsreis langs de schatten van de wereld / Aleksandra Machowiak en Daniel 

Mizielinski, Lannoo, 2013 

Weinig spreekt meer tot de verbeelding van de kleine (would-be)wereldreiziger dan een atlas. En dit 

is een prachtig exemplaar, met informatie over meer dan vijftig landen van over de hele wereld. De 

grappige tekeningen staan boordevol weetjes over de dieren die er leven, de planten die er groeien, 
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welke bijzonderheden er te vinden zijn. Maar ook bijvoorbeeld welke jongens- en meisjesnamen er 

het vaakst voorkomen en welke sporten er populair zijn. Een boek om - bijna letterlijk - in weg te 

dwalen... 

Laat de kinderen zoeken naar hun eigen land of een vakantieland. Wat herkennen ze? Wat missen ze? 

Wat komt vertrouwd voor in een vreemd land en wat wisten ze niet over hun eigen land? 

 

Chansons du monde: 22 chansons du Brésil au Vietnam / [cd], Didier Jeunesse, 2012 

Niets zo universeel als muziek! In dit boek met bijhorende cd staan 22 liedjes van over de hele 

wereld. De teksten vind je terug in de originele taal (indien van toepassing in het originele schrift én 

getranscribeerd naar ons alfabet) en vertaald naar het Frans. 

 

Mirror / Jeannie Baker, Walker Books, 2010 

Een ingenieus woordeloos prentenboek (met uitzondering van een korte inleiding in het Engels en in 

het Arabisch) waarin twee verhalen worden verweven: een dag in het leven van een Marokkaanse 

familie in een woestijnachtige omgeving, en die van een Australische familie in de buitenwijken van 

Sydney. Een verhaal over het delen van ervaringen en waarden, ondanks geografische en culturele 

verschillen. 

 

 Geluidsopnames 

Heb je geen kinderen in de klas of op school die de taal van het boek spreken? Een door een 

moedertaalspreker ingesproken versie vind je op de website bij dit project: www.omundo.be 

 

 Kamishibaiplaten 

Bij het Iraanse, Portugese en Italiaanse boek werkte Art Basics for Children (ABC) een kamishibai-versie 

uit. Meer weten over deze oeroude Japanse verteltechniek? Surf dan naar de website van ABC of lees 

het boek Kamishibai Man (zie: Meer lezen – Kamishibai). Een kamishibai-vertelkastje kan je gratis lenen 

in de bibliotheek. Of je maakt er zelf eentje! Een handleiding vind je op pagina 58 en verder van de 

ABC-handleiding: www.abc-web.be/images/stories/abc_kami_cahier.pdf 

 

 

4. Meer lezen 

Andere talen in de klas 

Boeken 

Ninna Oh. Slaapliedjes rond de Middellandse Zee / Bas Bogaerts en Eva Schampaert, Lannoo, 2010: 

Archeoloog Bas Bogaerts en danser/muzikant Eva Schampaert verzamelden maandenlang slaapliedjes 

in de landen rond de Middellandse Zee. Het resultaat van hun zoektocht zie en lees je in het boek. 

Op de bijgevoegde cd kan je de slaapliedjes zowel in hun oorspronkelijke versie als in een bewerking 

van bekende muzikanten horen. 

 

Cd’s 

Kapitein Winokio is van de wereld: kinderliedjes uit alle windstreken / Winok Seresia, Haiku, 2010: 

Kapitein Winokio verzamelde dertien traditionele kinderliedjes uit o.a. Marokko, Italië, Hongarije, 
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Iran en Congo. De liedjes werden naar het Nederlands vertaald door Frank Vander Linden. Zowel in 

het ritme en de klankkleur als in de begeleiding blijft de couleur locale van het betreffende land 

behouden.  

 

Websites 

- http://www.laukart.de/: liedjes in 25 verschillende talen 

- http://www.mamalisa.com/?t=eh: liedjes en versjes uit de hele wereld 

- http://www.zompist.com/euro.htm#ie: cijfers van één tot tien in 5000 talen en dialecten 

- http://www.wikihow.com/Say-Hello-in-Different-Languages: groeten in verschillende talen 

- http://www.geonames.de/: de dagen en maanden in verschillende talen 

- http://language-investigator.co.uk/travlang.htm: een heleboel woordenschat in verschillende talen 

- http://www.omniglot.com/language/colours/index.php: de kleuren in verschillende talen 

- http://www.omniglot.com/language/phrases/index.htm: handige zinnen in verschillende talen 

 

De wereld in de klas 

Boeken 

- Alle kinderen tellen mee / Ellen Tijsinger, Ploegsma, 2005 

- Als de wereld een dorp was: een boek over de mensen op aarde / David J. Smith, Biblion, 2002 

- IJsbarbaar / Rob Ruggenberg, Querido, 2011 

- Jouw school – mijn school. Kinderen en hun scholen over de hele wereld / Penny Smith, Zahavit Shalev, 

Caroline Bingham e.a., Lannoo, 2007 

- Kinderen van deze wereld / Martine & Caroline Laffon, Schuyt & co i.s.m. Novib, 2003 

- Kinderen zoals jij en ik: hoe kinderen in onze wereld leven / Amanda Rayner en Sue Leonard, Lannoo, 

2003 

- Mensen, mensen, wàt een mensen! / Peter Spier, Lemniscaat, 2012  

- Mensen zoals jij en ik: encyclopedie van alle volkeren / Penelope Arlon, Lannoo, 2004 

- Op expeditie! / Deborah Kespert, Fontaine, 2013 

- Plakboek van een wereldreis / Thando McLaren, Van Holkema & Warendorf, 2008 

- Reis om de wereld in een dag / Leonora Farkas, The House of Books, 2009 

- Schoolkinderen van de wereld / Pierre Chavot, Fontaine i.s.m. Oxfam Novib, 2010 

- Tante Dora’s wereldreis / Eljay Yildirem, Bakermat, 1997 

- Welkom in mijn wereld / Anne-Sophie Baumann, Davidsfonds/Infodok, 2009 

- Wereldkinderen / Reina Ollivier, Clavis, 2012 

Kamishibai in de klas 

Boeken 

- Kamishibai Man / Allen Say, Houghton Mifflin Company, 2005: een prachtig boek over een oude 

Japanse man die in de jaren dertig van de twintigste eeuw als verteller met zijn fiets naar de stad trok. 

Achterop zijn fiets zat een grote kist met daarin snoep en vertelplaten. Bovenop stond een theatertje 

waarin hij de platen schoof. Op die manier vertelde de man een spannend vervolgverhaal. De 

kinderen vonden het heerlijk om naar hem te luisteren. Als de interesse van de kinderen na verloop 

van tijd wegebde, stopte de verteller. Zoveel jaar later en ouder wil hij het nog eens gaan proberen 

en hij gaat weer met zijn fiets naar de stad die helemaal is veranderd. 

http://www.laukart.de/
http://www.mamalisa.com/?t=eh
http://www.zompist.com/euro.htm#ie
http://www.wikihow.com/Say-Hello-in-Different-Languages
http://www.geonames.de/
http://language-investigator.co.uk/travlang.htm
http://www.omniglot.com/language/colours/index.php
http://www.omniglot.com/language/phrases/index.htm


 

O Mundo: een kleine Wereldbibliotheek – algemene tips 

9 

 

 

Websites 

- http://www.abc-web.be/nl/abc-kamishibai: website van Art Basics for Children waar je informatie, 

verhalen en workshops vindt. 

Prentenboeken in de klas 

Boeken 

- Het prentenboek als invalshoek: werken met prentenboeken in het basisonderwijs / Christiane 

Nieuwmeijer, Van Gorcum, 2008: in dit boek worden aan de hand van zeven bekende en minder 

bekende prentenboeken projecten voor de eerste kleuterklas tot het eerste leerjaar uitgewerkt. Elk 

project werkt naar een vorm van presentatie toe, bijvoorbeeld een verteltafel, toneelstuk en 

verteltas. Het laatste hoofdstuk bevat een uitgebreide handleiding van hoe je zelf een 

prentenboekproject kan ontwerpen met je klas. 

- Prentenboeken en coöperatief leren: kansen voor intercultureel, taalvaardigheids- en literatuuronderwijs / 

Walter Janssen, Bart Van den Bossche en Gerda Vanhove, Kluwer, 2001: kant-en-klare lessen en 

materiaal om kinderen de rijkdom van de multiculturele samenleving te laten ontdekken. Met een 

bespreking van talrijke boeken over dit onderwerp, achtergronden, lesvoorbeelden en inspirerend 

videomateriaal van enthousiaste leerkrachten en kinderen die met het materiaal aan de slag gaan in 

de klas. 

Taal in de klas 

Boeken 

- Op woordenjacht: creatief en effectief werken aan woordenschatuitbreiding – Jack Duerings e.a. (Garant, 

2011): dit overzichtelijke bronnenboek biedt een handig overzicht van bestaande én nieuw 

ontwikkelde strategieën om aan woordenschatuitbreiding te doen in het basisonderwijs. In drie delen 

– woordenschatroutines, grafische modellen en coöperatieve werkvormen – geeft het boek haalbare 

en inspirerende praktijkvoorbeelden waarmee je de hele schooldag door kansen kan grijpen en 

creëren voor alle kinderen in alle klassen.  

Talensensibilisering in de klas 

Boeken en artikels 

- Dit ben ik in Brussel: met de diversiteit in je klas aan de slag / Marlies Algoet, Academia Press, 2013: 

een intercultureel educatief pakket voor kinderen van de tweede kleuterklas tot het tweede leerjaar 

dat aansluit bij de concrete leefwereld van kinderen in een (groot)stedelijke context en hun 

meervoudige identiteitsontwikkeling en groei naar een positief zelfbeeld meer kansen wil geven. Aan 

de hand van vijf verhalen waarin het dagelijkse leven van vijf verschillende kinderen centraal staat, 

wordt de diversiteit in de klas zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Per verhaal zijn er tien 

kamishibaiplaten, een knieboek (een boek dat je op je schoot kan zetten – terwijl jij voorleest, 

kunnen de kinderen makkelijk naar de prenten kijken), achtergrondinformatie (met extra foto’s en 

audio-opnames) en een uitgebreid stappenplan voor de verwerking van de verhalen in de klas. 

- Elke taal haar verhaal: handboek bij een vormingsreeks voor allochtone ouders van kleuters / Caroline 

Matthys, Intercultureel netwerk Gent, 2010: een bundel voor begeleiders die vormingssessies willen 

organiseren voor anderstalige ouders met kleuters. De bundel staat boordevol tips over hoe ouders 

binnen hun opvoeding kunnen omgaan met hun thuistaal en het Nederlands. 

http://www.abc-web.be/nl/abc-kamishibai
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- “Kleuters leren Italiaans” / Ronny van den Ackerveken en Elke Mussche. In: Het Nieuwsblad, 19 

januari 2010, http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GJG2L19CF  

- “Meertaligheid is een troef, geen handicap” / <an.>. In: Klasse voor Leraren, 26 april 2013, 

http://www.klasse.be/leraren/33478/meertaligheid-is-een-troef-geen-handicap/#.UhpOABtT6-E  

- Talen op een kier / Sofie Jonckheere, Hadewijch De Doncker en Hilde De Smedt, Plantyn, 2009: een 

bronnenboek met 40 volledig uitgewerkte talensensibiliserende lessen voor kinderen van vijf tot 

twaalf jaar. De lesfiches zijn geordend per thema (taal en diversiteit, taal en klank, taal en cultuur, taal 

en emotie, enz.) en worden steeds gekoppeld aan ontwikkelingsdoelen en eindtermen. De meeste 

lessen zijn zowel voor taalhomogene als voor taalheterogene klassen geschikt. 

- Thuis spreek ik ook / Integratiecentrum Foyer, 2006: een bundel met didactische suggesties om 

thuistalen op een aangename en motiverende wijze aan bod te laten komen tijdens lessen en/of 

activiteiten met kinderen tot twaalf jaar. De bundel kan worden gebruikt in elk groepsverband, dus 

zowel in lessen op school als in georganiseerde vrijetijdsmomenten. Bij het materiaal hoort een 

talenpas (als vereenvoudigde vorm van een taalportfolio) waarop kinderen kunnen noteren welke 

talen zij al kennen, welke zij gebruiken en welke zij nog zouden willen leren. 

 

Websites 

- http://www.cteno.be: website van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO). Dit centrum is hét 

Vlaamse expertisecentrum voor taalonderwijs en biedt ondersteuning rond diverse aspecten, zoals 

taalvaardigheidsonderwijs Nederlands, omgaan met meertaligheid in het onderwijs, NT2-onderwijs 

aan anderstaligen, taalbeleid, taal in de niet-taalvakken, taakgericht taalonderwijs, enz. 

- http://www.diversiteitinactie.be/: een online interactieve toolkit voor lerarenopleiders en leraren (in 

opleiding). De theoretische achtergronden, praktijkgerichte oefeningen, talrijke praktijkvoorbeelden 

en lesmaterialen inspireren je om diversiteit om te zetten in actie. 

- www.foyer.be: website van het Regionaal Integratiecentrum Foyer. Je kan er informatie zoeken 

volgens thema (bijv. onderwijs, sport, sociale cohesie), doelgroep (vrouwen, mannen, jongeren, 

Roma, nieuwkomers) en aard van de hulpverlening (sociaal, juridisch, medisch). Ga zeker eens kijken 

bij onderwijs: je vindt er vorming/advies, inleefateliers, educatief materiaal en spelmateriaal en 

publicaties rond meertaligheid en interculturaliteit. De lesfiches van Ico Pronto, interculturele lessen 

voor alle klassen van het basisonderwijs rond verschillende thema’s, kan je na het aanvragen van een 

paswoord gratis downloaden (zie http://www.foyer.be/IMG/pdf/5._ico_pronto.pdf).  

- http://meertaligheid.be/schoolklas: een zeer uitgebreide website die door negen partnerorganisaties 

en onderzoekscentra (o.a. Steunpunt Diversiteit en Leren, Kind & Gezin, Stad Gent en Centrum 

voor Taal en Onderwijs) ontwikkeld is om achtergrondinformatie, materialen, vormingen, links, 

projecten en lesmateriaal rond meertaligheid samen te brengen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GJG2L19CF
http://www.klasse.be/leraren/33478/meertaligheid-is-een-troef-geen-handicap/#.UhpOABtT6-E
http://www.cteno.be/
http://www.diversiteitinactie.be/
http://www.foyer.be/
http://www.foyer.be/IMG/pdf/5._ico_pronto.pdf
http://meertaligheid.be/schoolklas
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Documentatiecentra 

Veel van de hierboven vermelde materialen kan je ontlenen in een van deze documentatiecentra.  

 

Limburg 

Provinciaal Integratiecentrum 

Universiteitslaan 1  

3500 Hasselt 

t 011 23 82 20 

f 011 23 82 10 

e educatiefcentrum@limburg.be 

w www.educatiefcentrum.info/site 

 

Antwerpen 

Documentatiecentrum Atlas Antwerpen (docAtlas) 

Carnotstraat 110 

2060 Antwerpen 

t 03 338 71 60  

f 03 338 71 68  

e info@docatlas.be 

w www.docatlas.be (online catalogus) 

 

Documentatiecentrum Atlas Turnhout 

Patersstraat 62 

2300 Turnhout 

t 014 72 40 20  

e turnhout@docatlas.be  

w www.docatlas.be (online catalogus) 

 

 

Brussel 

Dienst leermiddelen & documentatie 

Marcqstraat 16-18 

1000 Brussel 

t 02 210 63 90 

e lmc.brussel@vgc.be 

w http://onderwijscentrumbrussel.vgc.be/leermiddelen.html  

 

Oost-Vlaanderen 

Wereldcentrum Oost-Vlaanderen  

Leopoldskazerne 

Gaspar de Craeyerstraat 2 – Blok C – 2de verdieping 

9000 Gent  

t 09 233 75 46  

e wim.vandenbussche@oost-vlaanderen.be  

w www.wereldcentrum.be/ 

http://www.provant.be/adressen/bestuur/departementen/welzijn_economie_en_/provinciaal_document/adres_docatlas_antwerpen.jsp?referer=tcm:7-23586-64
mailto:info@docatlas.be
http://www.docatlas.be/
http://www.provant.be/adressen/bestuur/departementen/welzijn_economie_en_/provinciaal_document/adres_docatlas_turnhout.jsp?referer=tcm:7-23586-64
mailto:turnhout@docatlas.be
http://www.docatlas.be/
mailto:lmc.brussel@vgc.be
http://onderwijscentrumbrussel.vgc.be/leermiddelen.html
mailto:wim.vandenbussche@oost-vlaanderen.be
http://www.wereldcentrum.be/

