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Stempelen, knippen en 
plakken 

 

 

In alle hoeken van de klas kan je aandacht geven aan het positief benutten 

van talige diversiteit. Sommige hoeken lenen zich daar zeer goed toe. Zo ook 

met de schrijfhoek. 

 

Doel 

 Waarderen van talige diversiteit in de klas en de maatschappelijke omgeving. 

 Ondersteuning bieden bij het leren van nieuwe woorden, inzichten en kennis door talige 

diversiteit te benutten. 

Tijd 

Onbeperkt/doorlopend 

Hoe 

De leerkracht verzamelt allerlei woorden via de woordenboom. Deze woorden zijn woorden die te 

maken hebben met het thema van de komende weken.  

Stap 1 WOORDENBOOM 

We gebruiken de woorden ondersteund door afbeeldingen. Naast het Nederlands schrijft de 

leerkracht de woorden op in de talen die de leerlingen of de ouders aanbrengen. 

Stap 2  VOORBEELDWOORDEN 

We verzamelen de woorden en hun vertalingen in een fichebak in de schrijfhoek.  

Stap 3  STEMPELEN 

De leerlingen kunnen tijdens het hoekenwerk de woorden nastempelen in het Nederlands en in de 

andere talen.  

http://metrotaal.be/content/1-kern-van-de-zaak/1-voordelen-leerlingen/af_de_woordenboom-def.pdf


 pag. 2                                 Metrotaal: Mind the gap – Activiteitenfiche : Stempelen, knippen en plakken. 

Als extraatje kunnen de leerlingen via de app audioboo de woorden inspreken (los of in een zin) en 

herbeluisteren.  

Stap 3  KNIPPEN EN PLAKKEN 

Omdat leerkrachten niet over stempels beschikken in allerlei schriften, bieden we ook letters aan uit 

krantenkoppen in andere talen. 

Voor de leerkracht 

 Gebruik grote krantenkoppen. 

Dat werkt beter dan aan het werk te gaan met de kleine letters uit de krant. Let er op dat je 

een krantenartikel kiest dat niet beladen is. De aandacht moet gaan naar de letters niet naar 

de boodschap in de krant.  

 

 Kopieer de verschillende krantenkoppen. 

Dan kan je ze meermaals gebruiken. 

 

 Lamineer letters uit de krant. 

Zo kun je de letter vaak en lang blijven gebruiken.  

 

 Maak met twee latjes en twee spanvijsjes een zetplank.  

Leg de letters in de juiste volgorde en span ze tussen de twee latjes door middel van de vijzen. 

Nu kunnen de leerlingen, zoals de drukkers vroeger, een woord of een zin ineens afdrukken.  

 

Materiaal 

Stempels, krantenkoppen in verschillende talen 

Bronnen 

Idee uit een kleuterklas en 1ste leerjaar tijdens het  Validivproject. 

 

 

 

https://www.edmodo.com/store/app/audioboo-for-education

