
O Mundo
WERKEN MET ANDERSTALIGE PRENTENBOEKEN IN DE KLAS



Vooraf: the danger of a single story

http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_sin

gle_story?language=nl

http://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story?language=nl


Welkom

 Voorstelling

 Doel workshop



O Mundo: Uitgangspunt

 Anderstalige kinderen iets teruggeven

 Cfr. onderdompeling: vermoeiend + identificatie?

 Hoe?

 Prentenboeken in thuistaal in de klas

 Gevolg

 Rollen worden omgedraaid

 Het anderstalige kind wordt een expert

 De thuistaal als meerwaarde, als troef



O Mundo: concreet

 20 prentenboeken in bijna evenveel ≠ talen

 Keuze talen: meest voorkomende thuistalen

 Keuze boeken

 Verschillende leeftijden

 Esthetisch principe: mooie boeken!

 Culturele eigenheid (woord en/of beeld  zie vb.)



Culturele eigenheid in beeld



Culturele eigenheid in woord

“I started as a tree. I was a giant Wawa tree in the forest of

the hinterland. I was not the oldest tree but being one of

the biggest in the forest, my roots went down hundreds of

years. (…) We stood like kings (…). For years, we shared the

peace and quiet of our forest with animal and man, who

only chopped down small trees for his use.”



O Mundo: De boeken

 Pakket 1: Filmpje Karrewiet

 Pakket 2

 Enkele persoonlijke favorieten

http://www.ketnet.be/karrewiet/nieuws/18-september-2013-wereldbibliotheek


O Mundo: concreet

 Per boek: 

Inlegboekje met vertaling

Audiobestand (originele taal)

Lestips (zie verder)

Zie www.omundo.be

http://www.omundo.be/


O Mundo: voor wie

 Voor alle klassen in Vlaanderen en Brussel:

Oorspronkelijk: alle kinderen tussen 5 en 12j.

 Kleuter en lager

 Ook AN-klasjes en BuO

 Meertalige én taalhomogene klassen

 Praktijk: zelfs secundair onderwijs 



O Mundo: hoe

 Verschillende mogelijkheden:

 Thematisch (één of meerdere lessen/boek)

 Projectmatig (rode draad doorheen het jaar, zie Stippe Stap Genk)

 Pre-teaching in de AN-klas (zie De Kriek)



O Mundo: een plus op ≠ terreinen 

Belang voor

Anderstalige kinderen

(Eentalige) klasgenootjes

Ouders



Een + voor … het anderstalige kind

 Werken aan welbevinden en zelfvertrouwen

Gevolg: leerbereidheid ↑



Welbevinden: het kind als expert

 Uit het verslag van een studente (Project Voorlezen aan huis):

“Umut (11 jaar) las het stukje tekst in het Turks voor, ik vertelde hem dat 

hij mij in het Nederlands kon vertellen waarover het boekje ging. 

Opeens zei hij: ' Kijk juf, nu is het andersom: ik lees nu voor en vertel aan 

jou wat er gebeurt in het boek.‘”



Een + voor … het anderstalige kind

 Werken aan welbevinden en zelfvertrouwen

Gevolg: leerbereidheid ↑

 Ontwikkeling van de thuistaal

Cruciaal voor het leren van de tweede taal



Een + voor …(eentalige) klasgenootjes

Werken aan talensensibilisering:

Interesse + openheid

Plezier in talen

Intercult. + talige vaardigheden en kennis



Opdracht

 Lees de activiteiten op de strookjes.

 Kies samen een activiteit uit die volgens jullie op een duidelijke en 

mooie manier werkt aan…

1. Interesse in en openheid naar andere culturen

2. Plezier in (andere) talen

3. Interculturele vaardigheden en kennis

 zie enveloppe!

 Motiveer!



Een + voor … ouders

 Ouderbetrokkenheid

Ouders lezen voor in de klas

 Praktijkvoorbeeld: Sprookjesbuffet (De Kriek, Schaarbeek)

http://ouderwerking.gemeenteschooldekriek.be/#-

7890*sfxd*0*sfxd*0*sfxd*0

 Parenting

 Zie thuisvoorleesproject (getuigenis studente)

http://ouderwerking.gemeenteschooldekriek.be/#-7890*sfxd*0*sfxd*0*sfxd*0


Parenting: project Voorlezen aan 

Huis

 Uit het verslag van een studente:

“Toen ik met het boekje aan de deur stond had de mama al 

glinsteringen in haar ogen toen ze de titel van het boek zag. Het was in 

haar moedertaal. Ik vond het zeer leuk dat de mama van Umut voor 

haar beide kinderen een stukje voorlas uit het verhaal. Ik zag dat ze 

ervan genoot om voor haar kinderen voor te lezen in haar thuistaal. 

Umut (11) vertaalde wat er gezegd werd.”



Aan de slag met O Mundo

 Per boek: een waaier aan lesmateriaal

Algemene tips (voor alle boeken)

 Specifieke tips (per boek)

 Opbouw = lestips JBW: aanzet, verwerking, aan de slag

 Opzet = inspiratiegids

 Filosofische gids



Een waaier aan ontwikkelingsdoelen 

en eindtermen

 Voorbeeldactiviteit:

1. Luisterfragment: welke taal? Woorden? Klank?

2. Luisterfragment + kamishibai: 

- Woorden?

- Inhoud verhaal?

3. Taalbeeld: woorden? Letters? Lettercombinaties? Inhoud verhaal?

4. Beeldtaal: verzin! 



Een waaier aan ontwikkelingsdoelen 

en eindtermen

 Voorbeeldactiviteit: De wereld in 1 seconde

 : geen taalles! (zie andere tips)

 Doelen?



Een waaier aan 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen

 Per activiteit worden de eindtermen opgelijst

 Evidente, steeds terugkomende ET/OD:

 Nederlands: Spreken, Lezen, Strategieën, (Inter)culturele gerichtheid

 Muzische vorming: luisteren naar een verhaal

 Wereldoriëntatie: eigen gevoelens/gedachten uitdrukken, zelfvertrouwen

 Sociale vaardigheden: samenwerken, respect voor de ander, eigen mening



Een waaier aan 

ontwikkelingsdoelen en eindtermen

 Aan de slag

 Lees het strookje met de voorbeeldactiviteit.

 Hang de activiteit op de flap met ET’s naast een foto van de activiteit.

 ! Fluor: geen foto !

Klaar?

 Bekijk de activiteiten op de verschillende flappen.

 Neem twee post-its en nummer ze (1 en 2)

 Hang de post-its bij je twee favoriete activiteiten 



Boekenmarkt



Tot slot

https://www.youtube.com/watch?v=3d5k5lZ65As&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3d5k5lZ65As&feature=youtu.be

