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Beste leerkracht,

Je krijgt een leerling van Kuna Mondo in je groep, wat leuk! En omdat je 
misschien ook best wat vragen hebt, krijg je van ons een tweetal cadeautjes. 
Deze zullen hopelijk helpen om jou, je klas en de nieuwkomer op een prettige 
manier aan elkaar te laten wennen. 

Ten eerste krijgt de klas het prentenboek ‘Samen in één wereld’. Dit 
prentenboek is geschreven en getekend door leerlingen van Kuna Mondo. 
Daarnaast krijg je deze handleiding, waarin je informatie vindt over de (taal)
ontwikkeling van nieuwkomers, en tips krijgt om met het prentenboek te 
gaan werken.

Veel plezier en succes!

Het team van Kuna Mondo
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OntvangSt van een nieuwkOmer in je klaS

Nieuwkomers zijn kinderen uit het buitenland die in Nederland komen wonen en de 
Nederlandse taal moeten leren. Voor de regio Waterland is Kuna Mondo de school 
voor nieuwkomers in het basisonderwijs. Kuna Mondo bereidt deze leerlingen voor 
op het regulier onderwijs. Wij zijn een traumasensitieve school.
De leerling die je nu in de klas krijgt, is bij ons op Kuna Mondo begonnen als 
nieuwkomer. Bij ons heeft de leerling in 1 à 2 jaar de basis van de Nederlandse taal 
geleerd. En nu is de leerling zo ver dat hij/zij verder kan leren bij jou in de klas.

Wanneer je een nieuwkomer in je klas ontvangt, is het van belang om rekening te 
houden met een aantal aspecten. 

•	 achtergrond van de leerling
Voor nieuwkomers is een heleboel niet vanzelfsprekend. Het kind is in een nieuw 
land, met een nieuwe leefomgeving, gaat naar school (soms voor het eerst), leert 
een nieuwe taal, etc. Dit alles zal waarschijnlijk een diepe indruk op hem maken. 
Vluchtelingenkinderen hebben de eerste periode in Nederland meestal in een 
asielzoekerscentrum gewoond, en zijn pas begonnen op Kuna Mondo nadat het 
gezin een woning kreeg. Sommige kinderen hebben veel meegemaakt. Ze hebben 
bijvoorbeeld in een oorlogssituatie geleefd of  een lastige vluchtroute afgelegd. 
De leerling voelt zich in het begin misschien nog wat onveilig in een nieuwe klas. 
Hij kan daardoor in zichzelf  gekeerd zijn en nog moeilijk tot leren komen. Er is 
tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Het is van belang dat je het kind 
rustig aan de structuur van jouw klas laat wennen; verwacht niet direct te veel van 
het kind. Stel het kind op zijn gemak. Bied veiligheid aan, praat tegen het kind in 
duidelijke en vriendelijke taal. Laat het kind rustig contact maken met de andere 
kinderen. Bied een maatje aan, dat kan helpen.

•	 taalontwikkeling
De leerling kent de Nederlandse taal nog niet zo lang. Hij heeft deze in hoog tempo 
en in korte tijd (1 à 2 jaar) aangeleerd. De volledige taalontwikkeling duurt wel zo’n 
4 tot 5 jaar. Het is dus nog niet ‘klaar’: de leerling heeft de komende jaren nodig om 
zich de taal verder eigen te maken (zie verder Ruimte voor nieuwe talenten, 2017).
De Nederlandse woordenschat van de leerling is meestal nog niet zo groot als van 
de andere kinderen uit jouw klas; hij zal nog niet alles wat jij zegt meteen begrijpen. 
Veel herhalen en ondersteunen is dus nodig. 
Kijk wel uit voor onderschatting. De leerling heeft al veel geleerd in de 
nieuwkomersgroep en kan vaak meer dan je denkt! Zet dus niet te laag in. 
In de taalontwikkeling spreekt men wel van een ‘stille periode’: een periode waarin 
een kind wel taal opneemt, maar nog niet zelf  produceert. Het kind praat dan nog 
niet in de nieuwe taal. Het lijkt dan voor een buitenstaander soms of  een kind niets 
leert, maar ‘in het koppie’ gebeurt wel degelijk iets. Die stille periode duurt bij het 
ene kind langer dan bij het andere kind.

•	 Beschikbare informatie
Leer de leerling kennen. Dat kan deels al van tevoren: maak gebruik van de 
beschikbare gegevens over de leerling. Vanuit Kuna Mondo is bijvoorbeeld een 
onderwijskundig rapport geschreven, met veel informatie over de leerresultaten 
van de leerling. De intern begeleider heeft een overdrachtsgesprek gehad met jou 
en/of  de IB’er van jouw school. Met behulp van deze informatie vorm je je al een 
beeld van de leerling en krijg je zicht op zijn instructiebehoeften.
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nt2-didactiek

Het onderwijs op Kuna Mondo is ingericht vanuit de NT2-didactiek. Deze didactiek 
bestaat uit 5 stappen waarmee je je taalaanbod opbouwt van receptief, naar 
reproductief, naar productief. Op deze manier verloopt de tweedetaalverwerving 
zo soepel mogelijk.
Voor het aanbieden van (nieuwe) zelfstandig naamwoorden, met bijbehorend 
lidwoord, wordt bijvoorbeeld een speciaal ondersteunend handgebaar gebruikt. 
Daarbij wijst de duim omhoog en de wijsvinger naar opzij, in de leesrichting van 
het woord. De andere vingers zijn in de handpalm gevouwen. Met de duim wordt 
aangegeven of  het een de-woord is (dan beweegt de duim niet) of  een het-woord 
(dan wiebelt de duim). Op de woordmuur is het lidwoord het rood gekleurd. ‘Het’ 
immers de uitzondering, en zal de leerling moeten leren.
Bijvoorbeeld: de (duim opsteken) ring (wijsvinger strekken). (uit: Zien is snappen, 
2010) 

•	 receptief
 Stap 1: De leerkracht biedt een woord aan. Hij/zij benoemt het woord. 
 Stap 2: De leerkracht benoemt het woord, de kinderen wijzen het  
 woord aan (in de omgeving of  op een plaatje).
•	 reproductief
 Stap 3: De leerkracht biedt een woord aan, hij/zij benoemt het woord.   
 Het kind zegt het aangeboden woord na. 
•	 Productief
 Stap 4: Het kind benoemt het woord zelf, nadat de leerkracht heeft  
 gevraagd naar het woord.
 Stap 5: Het kind past het woord toe in eigen werk, zinnen enz. 

Binnen het NT2-onderwijs spreken we van receptieve en productieve 
woordenschat. De receptieve woordenschat zijn de woorden die een kind begrijpt, 
herkent of  kan aanwijzen. De productieve woordenschat zijn de woorden die een 
kind zelf  actief  kan gebruiken. 
In alle gevallen gaat receptieve beheersing voor productieve beheersing. Zorg dus 
in eerste instantie voor een sterk receptief  aanbod, waarbij de leerling de nieuwe 
taal kan verwerven.
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didactiSche tiPS vOOr het werken met een gevOrderde 
nieuwkOmer in je grOeP

•	 Praten, praten, praten
Om een kind nog meer Nederlandse woorden aan te leren, is het van belang dat je 
veel met en tegen het kind praat. Articuleer duidelijk en praat rustig.
Herhaal de nieuw aangeleerde woorden veelvuldig, plaats ze in een betekenisvolle 
context door ze bijvoorbeeld in zinnen of  in kleine verhaaltjes te gebruiken. Een 
woord moet vaak herhaald worden (zo’n 8 à 9 keer), voordat een kind het kan 
onthouden. 

•	 mondeling vs. schriftelijk werken
Mondeling actief  bezig zijn is beter voor de taalontwikkeling dan schriftelijk 
werken. Je leert een taal door interactie! Maar neem hierbij in aanmerking dat een 
kind woorden altijd eerst moet aanleren (receptief), voordat het kind de woorden 
zelf  kan gebruiken (productief). Receptieve beheersing blijft, ook voor een 
gevorderde nieuwkomer, altijd vóór productieve beheersing gaan! Geef  vervolgens 
wel ruimte om de taal ook actief  te kunnen gaan gebruiken.

•	 nieuwe woorden aanleren en leren gebruiken
Schep zoveel mogelijk situaties waarin het kind uitgedaagd wordt om nieuwe 
woorden te leren en om nieuw aangeleerde woorden te gebruiken. Verleid de 
leerling tot actief  taalgebruik, maar dwing hem/haar nooit.
Denk hierbij aan:
 o Een informeel gesprekje met jou. Neem even de tijd om vragen te 
  stellen over hoe het met het kind gaat, wat hem bezig houdt enz.;
 o Laat veel in tweetallen of  in kleine groepjes aan een opdracht werken:  
  overleggen is dan noodzakelijk;
 o Maak tijd vrij om gezelschapsspelletjes met de kinderen te spelen;
 o Laat de leerling iets aan de groep vertellen. Zorg dat dit in een veilige  
  omgeving gebeurt en dat het onderwerp bekend is of  voorbereid 
  kan worden.

•	 Pre-teaching
We wijzen je graag op het belang van pre-teaching.
Pre-teaching van de moeilijke woorden in een les, zorgt ervoor dat de leerling de 
les beter kan volgen. Doe je dit niet, dan bestaat het gevaar dat de leerling afhaakt 
omdat hij teveel onbekende woorden hoort tijdens de les. Dit moet je proberen te 
voorkomen.
Wanneer de vooraf  aangeboden woorden tijdens de les zoveel mogelijk gebruikt 
worden, zal de leerling deze woorden, samen met hun betekenis, opnieuw 
actief  maken in zijn werkgeheugen en zo gebruiken om de inhoud van de les 
goed te kunnen volgen. Vervolgens slaat hij de nieuw geleerde woorden op in 
het langetermijngeheugen, in het netwerk waar ook de betreffende lesinhoud 
opgeslagen wordt. De leerling kan op deze manier gewoon meedoen met de rest 
van de klas en dit zal zijn motivatie en welbevinden ten goede komen.

•	 leeromgeving
Voor een leerling is het belangrijk dat er beeldmateriaal in de klas aanwezig is; 
voor de uitleg van woorden, maar ook als geheugensteuntje. Een woordmuur of  
woordenschriftje kan een nieuwkomer erg ondersteunen. Woorden worden dan 
begrijpelijker voor een kind en het kind is minder afhankelijk van de leerkracht.
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aandacht vOOr de mOedertaal 

De school is natuurlijk de omgeving waar de leerling bij uitstek goed Nederlands 
kan leren. Een goede beheersing van het Nederlands is van groot belang voor de 
verdere schoolcarrière en de toekomst van het kind.
De moedertaal blijft voor het kind echter ook belangrijk. Door ruimte te bieden 
voor het gebruik van de moedertaal in de klas, bevestig je de leerling in zijn of  haar 
identiteit. De leerling voelt dat er waardering is voor zijn afkomst, voor zijn eigen 
taal en cultuur en dat is van belang voor het welbevinden en het zelfvertrouwen van 
de leerling. Het is dus belangrijk dat je als leerkracht accepteert dat de leerling in 
sommige situaties de moedertaal gebruikt.
Er is nog een ander belangrijk voordeel van de aandacht voor de eigen taal. Als 
de leerling de gelegenheid krijgt om zo nu en dan schoolopdrachten in de eigen 
taal uit te voeren, dan blijft die taal zich ook ontwikkelen. En als de moedertaal 
zich verder ontwikkelt, zal de taalontwikkeling van het Nederlands ook soepeler 
verlopen. 
Een leerling kan bijvoorbeeld informatie zoeken over een onderwerp op internet, 
een boek lezen, een klasgenoot even in de eigen taal helpen of  gebruik maken 
van Google Translate of  een woordenboek. Je kunt de leerling in zo’n situatie 
vragen om dat wat hij gedaan heeft weer te vertalen naar het Nederlands. Dat 
noem je ‘translanguaging’. De moedertaal wordt dan ingezet voor het leren van het 
Nederlands.
Verdere ontwikkeling in de moedertaal is ook van belang voor de ouder-kindrelatie. 
Ons advies is om naar mogelijkheden te zoeken om ouders bij de (meertalige) 
taalontwikkeling van hun kind te betrekken.

activiteiten in de klaS 
Met de kinderen van Kuna Mondo maakten we in het schooljaar 2018-2019 het boek 
‘Samen in één wereld’, met eigen verhalen van de kinderen. Door het boek samen 
te lezen en de spelletjes en opdrachtjes eruit te doen, leren de kinderen elkaar 
beter kennen. 

activiteiten bij het prentenboek: 
•	 Maak een vriendenboekje van de klas.  

Kopieer het bijgevoegde vragenlijstje voor elk kind. Het is een leeg voorbeeld 
van de eerste pagina van het prentenboek. Ieder kind schrijft zijn/haar 
antwoorden op de vragen op het blad. Maak van de ingevulde bladen een 
boekje. Dit is het Vriendenboekje van jullie klas!  
Je kunt er ook nog eigen vragen bij bedenken

•	 Variant voor groep 1-3:  
Maak een A4 met een aantal hokjes. Daarin laat je ze tekenen aan de hand van 
opdrachten. Bijv. ‘In hokje 1 teken je jezelf, in hokje 2 teken je iets waarmee je 
graag speelt, in hokje 3 teken je met wie je samen in een huis woont, in hokje 
4 teken je iets wat je graag eet, in hokje 5 teken je iets wat je ziet op een feest,’ 
etc. Je kunt de onderschriften vooraf  printen (‘Dit ben ik’, ‘Hiermee speel ik 
graag’) of  achteraf  erbij schrijven, in gesprek met het kind (‘Ik speel graag met 
poppen’ of  ‘Ik voetbal altijd met …’)

•	 Bordspel 
Speel het bordspel uit het boek (middenpagina’s). Je kunt dit in kleine groepjes 
doen, bijvoorbeeld tijdens een vrij speelmoment of  als je in groepjes activiteiten 
doet.  Je kunt ook extra opdrachtkaartjes maken bij het spel. Bedenk met de 
klas samen goede vragen of  opdrachten. Schrijf  ze op de kaartjes en voeg ze 
toe aan de opdrachtkaartjes die al bij het spel zitten (achterin het boek).
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•	 Boek voorlezen 
Lees stukjes tekst uit het boek voor. Bijvoorbeeld een paar fragmenten die over 
eenzelfde onderwerp gaan. Praat hierover met elkaar (in een klassikale kring of  
in een kleiner groepje). Herkennen de kinderen de verhalen? Hebben ze zelf  ook 
weleens zoiets meegemaakt? Wat was er hetzelfde en wat was er anders?

•	 Kringgesprek aan de hand van een getekend lijstje  
Kort kringgesprek over één onderwerp. Kies een onderwerp dat met het boek te 
maken heeft, bijvoorbeeld ‘Voorwerpen die je gebruikt als je helpt in de keuken’. 
Je begint zelf  en vertelt over een ding dat je weleens hebt gebruikt in de keuken.  
Je kunt ook een aantal verschillende voorwerpen meenemen en over één 
daarvan iets vertellen. Vertel bijv. wat je ermee deed, welke beweging je maakte 
(voordoen) en wat er gebeurde. Dan vertellen een paar kinderen over een ding 
dat ze weleens in de keuken gebruiken. Of  een ding dat altijd op tafel staat, 
of  een plek in de keuken waar je dingen bewaart. Laat de kinderen verder 
associëren, zodat er veel verschillende dingen worden genoemd. Elk verhaal 
kan weer een ander kind op een idee brengen.  
 Dan vraag je de kinderen om een lijstje te maken van voorwerpen die ze 
weleens hebben gebruikt in de keuken. Ze tekenen er bijv. 3 (minder mag ook).  
Na het tekenen kiezen de kinderen één van hun tekeningen uit. In tweetallen 
vertellen ze elkaar dan over die keer dat ze het voorwerp gebruikten: wat ze 
deden, wat ze klaarmaakten, wie erbij waren, wat er verder gebeurde, etc.  
 Overige onderwerpen die passen bij het boek:  
Plekken waar je hebt gespeeld; Mensen die je hebt geholpen; Personen of  
voorwerpen/ speelgoed waar je mee speelt; Feesten waar je bent geweest; 
Kleding die je droeg op een feest (of  speciale dag); Plekken waar je stond/zat 
op een feest; Manieren die je gebruikt om te praten met iemand die niet bij je is; 
Personen die je weleens hebt uitgezwaaid, of  na lange tijd weer terugzag; etc.
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andere korte werkvormen en spelletjes: 

Ochtendrituelen
[groep 2-8]
Alle kinderen staan in de kring. Je vraagt een kind om een stap naar voren te zetten 
en iets na te spelen wat hij die ochtend gedaan heeft. Hij mag er geen woorden bij 
gebruiken. De rest van de kring raadt wat het kind uitbeeldt. Daarna maken alle 
kinderen de beweging. En daarna is de volgende aan de beurt.
 Variant:
Je kunt ook een ander moment kiezen: iets wat ze net in de pauze hebben gedaan, 
of  de vorige avond, of  tijdens een schoolreisje, etc. Of  iets wat ze deden op een 
bepaalde plek: in het park, in het zand, in de huiskamer, in de keuken, op straat, 
etc.

Lijk jij op mij?
[groep 4-6]
Verdeel de groep in duo’s. Laat deze duo’s drie dingen bedenken die hetzelfde zijn 
bij beiden. Bijvoorbeeld: aan welke sport doen ze, wat eten ze graag en hoeveel 
broers/zussen hebben ze? Of  kunnen ze ook iets heel origineels vinden? Springen 
ze altijd de laatste treden van de trap, trekken ze hun pyjama altijd binnenstebuiten 
aan, etc.? Doe dit evt. meteen nog een keer (in andere duo’s), of  speel het een 
aantal keer in de eerste periode van het schooljaar.

Wie is het?
[groep 5-8]
Alle kinderen staan in de kring. Of  ze staan naast hun tafel. Eén kind is aan de 
beurt: hij neemt een kind uit de klas in gedachten. De andere kinderen moeten 
raden wie dat is, maar degene die aan de beurt is, mag alleen ‘ja’ of  ‘nee’ zeggen. 
Laat de kinderen vragen stellen zoals: ‘Heeft diegene bruin haar?’, ‘Heeft diegene 
een broek aan?’, ‘Heeft diegene veters in zijn schoenen?’ Alle kinderen die 
‘afvallen’, gaan weer op hun stoel zitten. Bijvoorbeeld: is het antwoord ‘nee’ op  de 
vraag ‘is het een meisje?’, dan gaan alle meisjes op hun stoel zitten.  
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meer lezen? 

Zien is snappen. Grip op lessen Nederlands voor anderstalige kinderen
Coenen, J. en Heijdenrijk, M. (2010), Uitgeverij Bazalt
Zien is snappen is een visuele handleiding voor NT2-onderwijs, die je naast 
reguliere taalmethode kunt inzetten (groep 1 t/m 4 en nieuwkomers) Het boek 
bevat veel foto’s van lessen en materialen uit de praktijk. Daarnaast biedt het boek 
praktische informatie met oefeningen en aanbiedingsvormen voor bijvoorbeeld 
verkleinwoorden, werkwoorden en klanken en letters.

De bovenkamer. Een kleurrijke grammatica van het Nederlands
Coenen, J. (2015), Uitgeverij Bazalt
De bovenkamer is het vervolg op Zien is snappen en is bedoeld voor leerlingen 
van 8 t/m 14 jaar. Het bestaat uit een opzoekboek voor leerlingen en een 
docentenhandleiding. De bovenkamer legt Nederlandse taalverschijnselen uit 
die voor anderstalige leerlingen niet zo vanzelfsprekend zijn. Er zijn overzichten 
gemaakt voor de inzet van De bovenkamer bij 5 verschillende taalmethodes: 
https://www.bazalt.nl/downloads/downloadpagina/bovenkamer

Lesgeven aan getraumatiseerde leerlingen. Een praktisch handboek voor het 
basisonderwijs, 
Coppens, L., Schneiderberg, M. en Kregten, C. van (2015), SWP Uitgeverij B.V.
In dit handboek staat een beschrijving van kennis en vaardigheden om als 
leerkracht goed om te kunnen gaan met gedrag van getraumatiseerde leerlingen.

Ruimte voor nieuwe talenten
Hajer, M. en Spee, I. (eindredactie)
Lectoreninitiatief  Professionalisering Taalonderwijs Nieuwkomers (2017) 
Handreiking voor professionals rondom nieuwkomers. 
Geschreven door Lectoreninitiatief  Professionalisering Taalonderwijs 
Nieuwkomers, in opdracht van de PO-Raad en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap.
Te vinden op: https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/ruimte_
voor_nieuwe_talenten.pdf

https://www.bazalt.nl/downloads/downloadpagina/bovenkamer
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/ruimte_voor_nieuwe_talenten.pdf
https://www.poraad.nl/files/themas/school_kind_omgeving/ruimte_voor_nieuwe_talenten.pdf
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Nieuwkomers op school. Onderwijs als startpunt voor een betere toekomst.
Uitgeverij Pica (2016)
In dit boek komen betrokkenen uit het nieuwkomersonderwijs aan het woord over 
het onderwijs aan nieuwkomerskinderen. De andere kant van het boek heet Wie 
ben ik, en in dit deel worden verschillende nieuwkomerskinderen geportretteerd.

Taal leren op eigen kracht
Norden, S. van, (2009), Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum, BV
Taalverwerving op school met behulp van de werkwijzen van taalvorming
Zie ook: https://www.taalvorming.nl/

Even snel taal en spel
Stichting Taalvorming
Korte coöperatieve werkvormen die de taalontwikkeling van kinderen stimuleren. 
De werkvormen zijn kort (ca. 20 minuten), vergen weinig voorbereiding en zijn In te 
zetten op elk moment van de dag.
Te bestellen via: https://www.taalvorming.nl/

Wereldreizigers - Docentenboek
Tuk, B., Vlietstra, I., Uitgeverij Pharos
Methode sociaal-emotionele ontwikkeling voor nieuwkomers op de basisschool. 
Met ideeën voor wat je kunt doen om het wennen van en aan een nieuwe leerling 
goed te laten verlopen. Met name de lessen over verhuizen, afscheid nemen en het 
verwelkomen van een nieuwe leerling in je klas kunnen nuttig zijn.

https://www.taalvorming.nl/
https://www.taalvorming.nl/

