
 
 

Taal Doet Meer ● Inspiratie Taalmentoraat VO ● oktober 2020 ● blz. 1 

 
 

Inspiratie Taalmentoraat Voortgezet Onderwijs  
 

Een goed begin is het halve werk 

Maak samen afspraken. Bespreek wat jullie belangrijk vinden in jullie samenwerking en hoe 

lossen we dingen op als zo’n afspraak niet nagekomen wordt. Dit alles naast de afspraken die er 

vanuit TDM al gemaakt zijn. 

Geef je pupil de ruimte om mee te denken over de activiteiten die jullie kunnen gaan doen. Doe dit in 

het begin, maar ook zeker na een aantal bezoeken wanneer je pupil een beter beeld heeft van wat er 

allemaal mogelijk is. Bespreek wat hij/zij leuk vond (vindt) en maak een mindmap met mogelijke 

activiteiten. Vraag de pupil welke van deze activiteiten hij/zij zelf zou kunnen verzorgen voor een 

volgende keer en laat dat dan ook door je pupil organiseren. 

 

Interesses van elkaar ontdekken door middel van diverse activiteiten 

 Bedenk een aantal vragen (wie ben je, wat doe je en wat zou je willen doen) en interview 

elkaar. Maak daarna een kort voorstelfilmpje over de ander.  

 Maak een kleine wandeling waarbij je pupil jou zijn/haar buurt laat zien. Bijvoorbeeld naar 

aanleiding van de vraag: wat is de leukste plek bij jou in de buurt? 

 Maak beiden vanuit een interesse in een onderwerp een quiz en kijk wat de ander hier al van 

weet. 

 Bijvoorbeeld op de website Kahoot. In het volgende filmpje vind je instructie voor het maken 

van een quiz in Kahoot: https://www.youtube.com/watch?v=DsRU5EO7DGs Site om account 

en quiz aan te maken: https://kahoot.com 

 Plan een project vanuit interesse. Hoe je dit kan doen is uitgewerkt onder het kopje plannen 

en doelen stellen. 

 Info-vlog maken over een onderwerp voor een bepaalde doelgroep. 

 

Een mening vormen en uiten 

 Geef je pupil de ruimte om mee te denken over de activiteiten die jullie kunnen gaan doen. 

Doe dit in het begin, maar ook zeker na een aantal keren bezoeken wanneer je pupil een 

beter beeld heeft van wat er allemaal mogelijk is. Bespreek wat hij/zij leuk vond (vindt) en 

maak een mindmap met mogelijke activiteiten. Vraag de pupil welke van deze activiteiten 

hij/zij zelf zou kunnen verzorgen voor een volgende keer en laat dat dan ook door je pupil 

organiseren. 

 Samen hetzelfde boek lezen en bespreken wat je ervan vindt en kijken. 

Bijvoorbeeld door een (Kahoot) quiz naar aanleiding van het boek te maken om zo op een 

leuke manier te kijken welke delen van het boek goed begrepen zijn en welke minder. 

 Bekijk samen een cabaretvoorstelling en bespreek deze 

 Debatteren aan de hand van stellingen: 

o Onderzoek samen wat stellingen zijn en zorg voor een aantal voorbeeld stellingen. Het is 

leuk als deze aansluiten op jullie interesses. Bijvoorbeeld: “Ajax is de beste voetbalclub 

van Nederland.”   

o Laat de aanhanger van deze stelling de ander overtuigen met argumenten. 

o Bespreek wat de ander goede argumenten vond.  

o Bedenk samen met je pupil nog een aantal en overtuig elkaar van ieders gelijk 

o Bespreek altijd na: Welk argument was overtuigend en waarom 

o Documentaire bekijken. Er zijn een aantal idfa documentaires speciaal geschikt voor 

jongeren. Leuk om samen te kijken en te bespreken: 

https://www.idfa.nl/en/collection/docschool?page=1&filters[docSchoolCountry]=Nederland&

filters[educationLevel]=vmbo%20onderbouw%2Cvmbo%20bovenbouw  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DsRU5EO7DGs
https://kahoot.com/
https://www.idfa.nl/en/collection/docschool?page=1&filters%5bdocSchoolCountry%5d=Nederland&filters%5beducationLevel%5d=vmbo%20onderbouw%2Cvmbo%20bovenbouw
https://www.idfa.nl/en/collection/docschool?page=1&filters%5bdocSchoolCountry%5d=Nederland&filters%5beducationLevel%5d=vmbo%20onderbouw%2Cvmbo%20bovenbouw
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Taalchallenge 

Bedenk een taalchallenge voor elkaar (bijvoorbeeld het schrijven van een gedicht, een rap, een 

liedje over een bepaald onderwerp. Bereid samen het product voor. Waar gaat het over? Welke 

woorden gaan we gebruiken? Welke vorm wordt gebruikt? Wordt er gerijmd?  

 

Koken:  

- Lees samen een recept en bereid samen de maaltijd voor 

 

Speel een leuk bordspel 

- Laat de pupil de spelregels lezen en duiden 

- Het spel 30 seconds werkt ook goed voor het vergroten van de woordenschat, maar heb je 

dat nou niet in huis dan kunnen jullie de app ‘Count 30’ (Android)/’Fiveword’ (Apple) op je 

telefoon zetten en samen spelen. Om het makkelijker te maken kan je zelf een timer zetten 

die langer is dan 30 seconden zodat je pupil ook snel nog op internet de betekenis van een 

woord kan opzoeken, mocht hij deze nog niet kennen. 

 

Elkaars kwaliteiten ontdekken 

- Kwaliteitenspel spelen bijvoorbeeeld 

https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/kwaliteitenspel 

- Brainstormsessie Waar ben ik goed in: maak een mindmap (beiden een eigen vel) met in het 

midden de tekst: “Ik ben goed in”. Schrijf rondom deze tekst het antwoord hierop. 

- Vervolgopleiding: Wat wil ik later worden: Bezoek samen een van de onderstaande websites 

en doe bv. samen een interessetest: 

https://www.kiesmbo.nl/voor-docenten-mentoren-en-decanen/hoe-gebruik-ik kiesmbonl 

https://www.tkmst.nl/ (meer geschikt voor hbo/wo) 

 

Presenteren 

- Onderwerp waar de pupil meer van wil weten, laten uitwerken en deze 

presenteren/vloggen/filmen 

 

Plan een project vanuit interesse 

Veel van de bovenstaande activiteiten kunnen ook terugkomen in een project waar jullie meerdere 

keren steeds dieper ingaan op een onderwerp:  

 

Wat is het idee? 

Samen houden jullie je een aantal weken bezig met een bepaald onderwerp. Een onderwerp waar jij 

en je pupil zich steeds meer in gaan verdiepen. Misschien weet jij bijzonder veel van voetbal en is je 

pupil daar ook in geïnteresseerd. Kijk dan eens wat er nog te leren valt en maak daar een mooi project 

van dat je gedurende een aantal weken kan gaan doen. 

 

Voor wie is dit geschikt? 

Dit is geschikt voor alle koppels geschikt, offline of online. 

 

Wat is het doel? 

Een ontspannen, leuke en leerzame tijd met elkaar hebben en de band versterken. 

 

Dit klinkt ingewikkeld?! 

Klinken misschien wel, maar je kan het zo gek maken als je zelf wil. En als je ergens in geïnteresseerd 

bent dan weet je er al veel vanaf of je bent zelf ook erg nieuwsgierig om er meer over te weten te 

komen. 

https://www.kwaliteitenspel.nl/nl/kaartspellen/nederlandstalig/kwaliteitenspel
https://www.kiesmbo.nl/voor-docenten-mentoren-en-decanen/hoe-gebruik-ik%20kiesmbonl
https://www.tkmst.nl/
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Aan wat voor soort activiteiten moet ik dan denken in zo’n project? 

Denk aan het maken van een tekening, het opnemen van een filmpje, het op zoek gaan naar iets 

online of gewoon in het echte leven, het beluisteren en/of bekijken van iets, het beantwoorden 

van vragen in een quiz, een knutselproject, fotograferen van iets, iets presenteren en ga zo maar 

door. Je werkt elke week steeds iets meer toe naar je einddoel. 

 

Een voorbeeld: 

Je onderwerp is: Voetbal want dat is de favoriete sport van je pupil. 

Thema’s die je kan behandelen kunnen dan zijn:  

 

Welke professionele clubs zijn er allemaal in Nederland? Activiteit kan zijn: inventariseer eens 

welke clubs dat zijn en plaats (teken) ze bv. op de kaart van Nederland.  

 

Welke functies bestaan er binnen een profclub? Bezoek de website van de favo club van je pupil 

en kijk wat je kan vinden of bel samen op naar een club. Maak daarna bijvoorbeeld een organogram. 

 

Hoe word je profvoetballer? Ga samen buiten even een potje voetballen of vraag je pupil wat trucjes 

te doen. Stel daarna de vraag “Hoe kom je nou te weten hoe je profvoetballer wordt, waar haal je je 

info vandaan?” En ga dan op zoek naar het antwoord op deze vraag. Verwerk het antwoord samen in 

bijvoorbeeld een PowerPointpresentatie en presenteer allebei een deel van jullie antwoorden aan 

elkaar. 

 

Hoe ziet het leven van een profvoetballer eruit? Welke vragen zouden jullie aan de favoriete speler 

van je pupil stellen? Ga naar de bibliotheek en zoek daar naar tijdschriften met interviews van 

voetballers. Laat je inspireren door de interviews en vul jullie eigen lijstje aan. Ga daarna online 

(filmpjes, artikelen) op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Of trek de stoute schoenen aan en 

formuleer een mail naar het management van de voetballer.  

Sluit de laatste keer af met bijvoorbeeld een quiz over alles wat jullie te weten zijn gekomen. Bedenk 

ieder een aantal vragen en maak de quiz. Of vraag ouders/broers/zussen de quiz te maken. 

 

Hoe geef je zo’n project vorm? 

1. Waar ligt de interesse van je pupil? 

2. Is dat ook iets waar jouw interesse ligt en/of zou je je daar zelf meer van willen weten? 

3. Of zijn er misschien algemene thema’s waar je pupil nog niet alles van weet? Denk aan bloemen 

en planten / dieren / auto’s / menselijk lichaam / beroepen / vloggen / acteren of een bepaalde 

sport, en noem zo maar op. 

4. Wat zou je pupil daar allemaal nog over kunnen leren? Maak een mind-map. Schrijf op waar je 

aan denkt bij het gekozen onderwerp en bedenk welke thema’s je aan de orde wil laten komen. 

5. Kies bijvoorbeeld 6 thema’s uit en formuleer daar samen een vraag bij en bedenk er samen een 

activiteit bij. Kies de hoeveelheid thema’s aan de hand van hoeveel weken jullie eraan willen 

besteden. Het is leuk om voor het laatste thema een afrondende activiteit te kiezen. 

6. Wat is het uiteindelijke doel van je project? Zorg dat dit terugkomt in de activiteiten. 

Je kan dit alles dus gewoon live met je pupil doen, maar je kan ook de activiteiten doen of doorgeven 

via beeldbellen, via een filmpje of audio opname die je stuurt of bijvoorbeeld een brief per post. 

 

Binnenkomers en afsluiters 

Geef structuur aan je bijeenkomst door altijd een binnenkomer en een afsluiter te gebruiken. Dit zijn 

korte speelse verbindende werkvormen die sfeer geven aan je bijeenkomst. Veel pubers kennen het 
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principe van een binnenkomer en afsluiter heel goed vanuit school want veel van hen hebben op 

een Vreedzame basisschool gezeten.  

Wil je hier meer over weten? Neem dan een kijkje op: 

https://www.stichtingvreedzaam.nl/de-vreedzame-school. 

 

Een binnenkomer of een afsluiter kan heel simpel een bepaalde vraag zijn of een net iets uitgebreider 

spelletje. Het hangt er helemaal van af wat je er mee wil bereiken. Hieronder volgen een aantal 

voorbeelden, maar de mogelijkheden zijn enorm.   

 

Vraag van de week: 

 Met welke vraag loopt jij de hele week al rond? 

 Waar heb jij talent voor? 

 Waar kan jij je boos om maken? 

 Wat is het leukste dat je deze week hebt meegemaakt? 

 Welke overeenkomsten hebben wij? 

 Drink je pickwickthee bij je pupil dan kan je ook de vraag die aan het theezakje hangt gebruiken 

als binnenkomer of om je bezoek mee af te sluiten. 

 

Tip van de week: 

 Welke serie/tv-programma/boek raad je mij aan echt een keer kijken/lezen? 

 Welke activiteit raad je mij aan echt een keer gaan doen? 

 Welke activiteit raad je mij aan echt nooit te gaan doen? 

 

Filmpje van de week: 

Wat is het leukste filmpje dat je deze week hebt gezien? Je kan variëren door naar een specifiek 

filmpje te vragen, bijvoorbeeld dieren of sport 

 

Actieve binnenkomers: 

Maak een kleine wandeling waarbij je pupil jou zijn/haar buurt laat zien. Bijvoorbeeld naar aanleiding 

van de vraag: Wat is de leukste plek bij jou in de buurt? 

Hoe hangt de vlag erbij? Teken allebei een emoji van hoe je vandaag voelt 

 

 

https://www.stichtingvreedzaam.nl/de-vreedzame-school

