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Lessenserie Tuinkers 

 
Fragment 3: Opzetten en uitvoeren van het experiment 

 
Taalaanbod 
Leerlingen leren veel taal in interactie met de leerkracht. Hoe meer taal de leerkracht 

gebruikt, hoe groter het taalaanbod voor leerlingen is! Vaardigheden van de 
leerkrachten die de taalontwikkeling van de leerlingen stimuleren zijn: 

 
a. taal ondersteunen met handelingen, gebaren en mimiek 
De leerkracht legt uit hoe het experiment eruit ziet en ondersteunt haar taal met 

handelingen, gebaren en mimiek zodat de leerlingen haar beter begrijpen. Bij de 
uitleg kan de leerkracht weer bewust de woorden rondom het thema gebruiken. 

 
b. ondersteunen van handelingen met taal 
De leerkracht vult de bakjes met zand en zaadjes en ondersteunt daarbij haar 

handelingen met taal (zie ook fragment 2). Door steeds hardop te benoemen wat je 
doet of gaat doen kunnen de leerlingen je beter volgen: je wordt heel voorspelbaar 

en leerlingen weten wat er van ze verwacht wordt. Dit zorgt voor meer betrokkenheid 
bij leerlingen. Het mooie aan het ondersteunen van je handelingen met taal is dat 
leerlingen meteen concreet voor zich zien wat de leerkracht in taal uitdrukt. Lastigere 

woorden en moeilijkere zinsconstructies worden door het steeds benoemen van 
handelingen gemakkelijker begrepen. 

 
Ook kan de leerkracht hardop benoemen welke handelingen de leerlingen verrichten. 
Bijvoorbeeld: ‘Kijk eens, Ellie stopt de zaadjes onder het zand.’ of ‘Pak maar even 

een bakje en een schepje.’. Om de taalontwikkeling te stimuleren kan de leerkracht 
minder vragen stellen en meer zijn eigen handelen en dat van de leerlingen 

ondersteunen met taal. Uiteindelijk is het doel dat leerlingen ook zelf hun handelen 
kunnen ondersteunen met taal. Hierdoor krijgen ze steeds meer grip op de wereld 
om hen heen. Ook kunnen ze zichzelf in sociale situaties (bijvoorbeeld het 

samenspelen met andere leerlingen) beter uitdrukken.  


