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Tips voor Taalmaatjes online
Hou het simpel met WhatsApp
De techniek
•
•
•

•

Basisinformatie in eenvoudige taal over Whatsapp en ook over videobellen vind je
hier.
Vind je deelnemer WhatsApp nog moeilijk? Met dit boekje uit de serie ‘Succes!
Digitale Vaardigheden kan je het gebruik van WhatsApp oefenen.
Zet WhatsApp op je computer. Dat typt een stuk prettiger als je berichten verstuurd.
Ook kan je makkelijk bijlagen versturen. Hier lees je hoe je dat doet. Om WhatsApp te
gebruiken op je computer, moet je telefoon wel in de buurt van je pc liggen. Bellen
met WhatsApp kan alleen met je telefoon en niet met de computer.
Begeleid je een groepje? Je kan met WhatsApp videobellen met in totaal 8 personen.
Hier wordt uitgelegd hoe dat werkt.

Jullie hebben verbinding. En dan?
Natuurlijk is WhatsApp een prachtig middel om gewoon contact te houden met je
deelnemer. Blijf dat vooral doen. Maar je kunt ook heel goed de taal oefenen met
WhatsApp. Zo kan je het aanpakken:
1. Stuur eerst materiaal toe over het onderwerp dat jullie gaan behandelen. Dit kan
een leestekst zijn, een filmpje of website, een praatplaat of een foto. Vraag je
deelnemer om het materiaal voorafgaand aan jullie belafspraak te bekijken.
Voorbeelden:
- Leestekst: foto uit leesboekje, krant etc. of een eigen tekst (sla Word-document op
als PDF en stuur die naar je deelnemer).
- Filmpje: bijvoorbeeld ‘Buurman & Buurman’ op YouTube. Dit zijn simpele en
grappige verhaaltjes waarin het leven (en de woordenschat) van alledag voorbij
komt.
- Praatplaten vind je op internet. Het zijn tekeningen waarop heel veel gebeurt rond
één thema, bijvoorbeeld ‘het huis’ of ‘de seizoenen’.
2. Tijdens de belafspraak praat je over het materiaal. Leg moeilijke woorden uit (en
noteer die even voor jezelf) en stel veel vragen. Die kunnen gaan over de inhoud,
bijvoorbeeld “wat heb je in het filmpje gezien”, maar praat er vooral ook over door.
Bijvoorbeeld: “hoe doe jij dat? Wat vind je ervan? Hoe was dat in jouw land?” Geef je
deelnemer ruime bedenktijd. Laat rustig een stilte vallen. Waarom weet ik niet, maar
online hebben we de neiging om de ander minder tijd te gunnen om te antwoorden.
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3. Stuur na afloop een lijstje met de nieuwe woorden + uitleg. Doe je dat in Word?
Sla je document dan op als PDF. Stuur altijd een PDF naar je deelnemer. Die kan
iedereen openen. Spreek de woorden + uitleg daarnaast in met een spraakbericht.
Zo horen de deelnemers de uitspraak nog eens. Ook fijn voor deelnemers die moeite
hebben met lezen.
4. De kracht zit in de herhaling! Laat het onderwerp en de nieuwe woorden
terugkomen in je volgende afspraak. Stel er vragen over, of doe een korte oefening
mee.

Nog wat tips voor online werkvormen:
•

Omschrijf woorden (die je in de vorige afspraak hebt geoefend); de deelnemer
noemt het woord. Kan ook andersom natuurlijk. Jij zegt het woord en de deelnemer
omschrijft.

•

Dictee: stuur een spraakbericht met woorden of korte zinnen (ook weer van de vorige
keer). De deelnemer typt de zinnen in een bericht of stuurt een foto van wat hij
geschreven heeft.

•

Oefenen met uitspraak: laat woorden nazeggen en let vooral op de klemtoon. Laat
zinnen nazeggen en focus op de intonatie in de zin. Veel oefenen met de juiste
uitspraak van bepaalde klanken (bijvoorbeeld onze moeilijke ‘uu’) is niet zo zinvol.
Een goede intonatie en klemtoon zorgen ervoor dat we een anderstalige goed
verstaan. De juiste klank is voor de verstaanbaarheid minder van belang (en
bovendien bijna niet aan te leren).

•

Hou het luchtig en oefen ook eens andersom: hoe zeg je ‘goedemorgen’ in het
Arabisch / Farsi / Tigrinia?

•

Oefen met standaardzinnen voor een (telefoon)gesprek, bijvoorbeeld om een
afspraak te maken. Laat de zinnen eerst nazeggen (“Goedemorgen, met Petra de
Groot. Ik wil graag een afspraak maken”). Oefen daarna ‘in het echt’. De deelnemer
belt jou (met WhatsApp) en jij speelt bijvoorbeeld de praktijkassistente.

•

Foto’s uitwisselen. Stuur een foto van iets in je huis of buiten. Schrijf er een zin of
kort verhaaltje bij. Vraag je deelnemer om hetzelfde te doen. Of stuur een foto en stel
er vragen bij. Praat erover door als je elkaar weer spreekt.

•

Wat je ook doet: stel heel veel vragen! Wat heb je in het weekend gedaan? Wat ga
je eten? Kan je mij het recept geven? Wat zou je doen met € 100.000,-?

•

Het Begint met Taal (taalcoaching voor anderstaligen) heeft een webinar gemaakt
voor taalvrijwilligers over online taalondersteuning. Hier kan je de webinar terugkijken.

Marja Foppema – september 2020

2/2

