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Nederlands
Interactie en een rijk taalaanbod ten 

behoeve van taal- en denkontwikkeling
Leerlingen leren:

samen het onderwerp, verschijnsel of probleem te verkennen en uit te diepen. Daarbij gaat het om het beschrijven of benoemen van het ‘wie-wat-

waar-wanneer’ en om het op eenvoudige wijze verwoorden van het ‘hoe’ en ‘waarom’

hun eigen ideeën, gedachten en denkproces onder woorden te brengen en te verwoorden wat ze al weten, te weten zijn gekomen en nog willen 

weten

naast dagelijkse algemene taal meer laagfrequente taal, school- en vaktaal te gebruiken, passend bij het onderwerp of thema, en passend bij 

eenvoudige en complexe taaldenkfuncties. Bij taaldenkfuncties gaat het onder andere om chronologisch ordenen: eerst/dan; vergelijken: 

minder/meer/meest; oorzaak-gevolg: omdat/daarom en doel-middel: daarmee/waarmee

eenvoudige gespreksvormen, -regels en -technieken kennen en toe te passen. Hierdoor leren leerlingen op het passende moment in de interactie 

eigen ideeën in te brengen, gericht te luisteren en constructief, kritisch te reageren op ideeën van anderen

de opgedane kennis en ideeën te parafraseren en mondeling, visueel en later ook schriftelijk te presenteren

samen terug en vooruit te kijken: is er zo met elkaar gepraat dat er gezamenlijk wordt geleerd?

Taalbewustzijn en taalleervaardigheden Leerlingen leren:

zich ervan bewust worden dat er een relatie is tussen vorm en betekenis van taal en dat deze relatie afhankelijk is van de context. Te denken valt aan 

het herkennen van een sprookje met vaste vormkenmerken zoals ‘Er was eens …’ en ‘… en ze leefden nog lang en gelukkig’, en aan het verzachten van 

een boodschap door een verkleinwoordje te gebruiken

zich ervan bewust worden dat de keuzes die ze maken in woorden, gebaren en toon samenhangen met het beeld dat ze van zichzelf neerzetten bij 

anderen

de betekenis en de gebruiksmogelijkheden van schrift te ontdekken

vertrouwd te raken met functionele vaktaal om over taal, taalgebruik en literatuur te communiceren

zich te oriënteren op het doel en de aanpak en terug te kijken op het doel en het effect van hun taalgebruik

spreek- en schrijfdurf te ontwikkelen bij het communiceren in het Standaard Nederlands

Meertaligheid en cultuurbewustzijn Leerlingen leren:

zich ervan bewust worden dat mensen meerdere talen en taalvariëteiten kunnen beheersen (meertalig repertoire)

een open en nieuwsgierige houding te ontwikkelen ten aanzien van verschillende talen, taalvariëteiten en culturen in hun directe vertrouwde 

omgeving

vertrouwd te raken met verschillende talen en/of taalvariëteiten. Te denken valt aan het (na)zingen van verjaardagsliedjes in verschillende (eigen) 

talen en/of taalvariëteiten

overeenkomsten en verschillen in vorm en betekenis te ontdekken tussen het Standaardnederlands, andere talen en taalvariëteiten. Te denken valt 

aan de betekenis van het woord pink in het Nederlands en in het Engels

overeenkomsten en verschillen tussen talige uitingen uit verschillende (sub)culturen op te merken. Te denken valt aan de manier van groeten

dat talen en taalvariëteiten onderdeel zijn van hun identiteit en cultuur

Experimenteren met taal en vormen van 

taal
Leerlingen leren:

eigen ideeën, ervaringen, gedachten en gevoelens te uiten en delen met anderen, waarin taal en vormen van taal al dan niet gecombineerd worden 

met beeld, geluid, klank of beweging

vragen te stellen bij het kijken en luisteren naar en later het lezen van ideeën en ervaringen van anderen, waaronder ‘Wat zie of hoor ik?’ en ‘Wat 

vind ik ervan?’

te spelen met eenvoudige talige en visuele middelen en taalnormen, bijvoorbeeld woordvolgorde, woord- en zinsbouw en tekstopbouw, en worden 

zich bewust van (mogelijke) effecten

kennis van eenvoudige procestechnieken te gebruiken om het creatieve proces te ondersteunen, waaronder imiteren, associëren, brainstormen, 

improviseren en exploreren

Doelgericht communiceren Leerlingen leren:

zich ervan bewust worden dat teksten communicatieve doelen hebben: amuseren (rijmpjes, sprookjes), informeren (een informatiefilmpje over een 

planeet), instrueren (een vouwopdracht) en overtuigen (reclame) en dat deze in verschillende teksten tot uiting komen

betekenisvolle verbanden te leggen tussen wat ze horen, zien of lezen met wat ze al weten. Ze leren verbanden formuleren als ze zelf spreken en 

schrijven
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te begrijpen dat wat en hoe iets gecommuniceerd wordt, passend moet zijn bij het doel van de tekst, het publiek en de taalgebruikssituatie. Als ze zelf 

spreken en schrijven, leren ze keuzes te maken welke taalvariëteit passend is en in woord-, zins- en beeldgebruik, toon en manier van spreken en 

gesprekken voeren

vragen te stellen aan teksten bij het begrijpen, interpreteren en evalueren (wie, wat, waar, wanneer, hoe, en waarom) en bij het zelf formuleren van 

teksten

lezen en schrijven Leerlingen leren:

klanken te herkennen en onderscheiden (fonologisch en fonemisch bewustzijn) en de klanktekenkoppeling correct en geautomatiseerd toe te passen 

(coderen en decoderen)

vloeiend (voor) te lezen met aandacht voor correctheid, expressie en begrip

met een leesbaar handschrift te schrijven

eenvoudige spelling- en grammaticaregels toe te passen en interpunctie te interpreteren en gebruiken

Kritisch (digitale) informatie verwerven, 

verwerken en verstrekken
Leerlingen leren:

waar, onwaar en fantasie te onderscheiden tijdens het kijken, luisteren en later lezen van teksten

een eenvoudige informatievraag te formuleren bij het zelf zoeken en selecteren van informatie

eenvoudige zoekstrategieën te gebruiken, zoals het gebruiken van pictogrammen, en zoektermen (enkele woorden of een korte zoekvraag);

informatie te beoordelen en selecteren op bruikbaarheid, bijvoorbeeld uit (prenten)boeken, illustraties en filmpjes passend bij het onderwerp of 

thema

hun mening te geven en daarbij informatie uit een bron gebruiken, bijvoorbeeld naar aanleiding van een (prenten)boek, een programma op Schooltv 

of een kringgesprek

eenvoudige talige (intonatie), visuele (afbeeldingen) en retorische (herhaling) middelen op te merken die zij en anderen inzetten om een bepaald 

effect bij anderen te bereiken

opgedane kennis en informatie uit een bron in eigen woorden eerst mondeling en later ook schriftelijk te presenteren als antwoord op hun 

informatievraag

Leesmotivatie en literaire competentie Leerlingen leren:

dat ze plezier en ontspanning kunnen beleven aan het (voor)lezen van, luisteren en kijken naar verschillende literaire teksten in verschillende media 

en verschijningsvormen. Te denken valt aan (digitale) prentenboeken, luister- en (voor)leesboeken en gedichtenbundels

waar ze teksten kunnen zoeken

teksten kiezen om (voor) te lezen, naar te luisteren en te kijken

zich ervan bewust worden dat verhalen een andere werkelijkheid kunnen weergeven dan hun eigen werkelijkheid, waarin ze kunnen opgaan en met 

personages kunnen meedenken en meeleven

de belangrijkste personages en situaties, eenvoudige verhaallijnen, verbanden binnen het verhaal en verbanden tussen verhaal en illustraties 

opmerken en deze toelichten

voorspellen wat er gaat gebeuren in een verhaal, vertellen wat zij zelf zouden doen en na te denken over mogelijke oplossingen bij problemen

aan de hand van elementen uit het verhaal aan te geven of en in hoeverre ze een literaire tekst waarderen

eenvoudige talige, visuele en retorische middelen opmerken, zoals rijm, kleur en herhaling

in leesgesprekken hun eigen leeservaringen te verwoorden en delen

kijken en luisteren naar leeservaringen van anderen, daarop te reageren en daarover vragen te stellen

over eigen ideeën en ervaringen te vertellen, te tekenen en te schrijven en daarbij te experimenteren met eenvoudige talige, visuele en retorische 

middelen

op een speelse en creatieve wijze mondeling, visueel of schriftelijk te reageren op literaire teksten
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