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Wie zijn wij?
KlasseTaal is een onderwijsondersteunende organisatie die zich bezighoudt 

met het bewustmaken van taalgebruik bij kinderen en jongeren. KlasseTaal 

laat zich leiden door christelijke normen en waarden.

Aanbod
• Gastlessen over taalgebruik

• Lesmateriaal en posters

• Keurmerkbordje Taalbewuste school

• Schoolpleinbord Hou ’t fijn op het plein

• Workshops voor ouders en leraren

Respect en taal
De kracht van taal moet niet onderschat worden. Woorden zijn nooit neutraal. 

Sómmige woorden hebben een bijzondere lading en wegen dus zwaarder 

dan andere woorden. Een positief woord doet je goed, maar een vloek of 

scheldwoord doet pijn.

Een respectvolle school willen we allemaal. Respect betekent ook: wij letten op 

ons taalgebruik. Goede taal is voor iedereen belangrijk!

Wilt u in uw klas taalgebruik expliciet aan de orde stellen? Schakel dan 

KlasseTaal in. We hebben interessant lesmateriaal en bieden boeiende 

gastlessen aan die gegeven worden door professionele gastdocenten. 

KlasseTaal werkt vanuit een pedagogisch didactisch doordacht leerplan dat 

gelieerd is aan de kerndoelen van het onderwijs. Ook het verzorgen van een 

ouderavond behoort tot de mogelijkheden.

Gastlessen over taalgebruik
Tijdens een gastles laten we de leerlingen ervaren dat taal iets doet bij jezelf 

en anderen. Over de invulling van de les is overleg mogelijk. Wij houden 

rekening met uw wensen.

We werken met een boeiende Powerpoint- of Prezi-presentatie. Als de 

school over digitale schoolborden beschikt, maken we er graag gebruik van. 

Tijdens de les is er veel interactie, maar er is ook ruimte voor het maken van 

opdrachten uit de lesbrief die tijdens de les wordt uitgedeeld.

De invulling van de les
De lessen zijn afgestemd op het niveau van de leerlingen en sluiten aan op 

de kerndoelen in het basisonderwijs. Te denken valt aan de kerndoelen die 

geformuleerd zijn onder Oriëntatie op jezelf en de wereld, mens en samenleving.

• De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische 

gezondheid van henzelf en anderen.

• De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen 

aanvaarde waarden en normen.

• De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de 

Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze 

leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

Het werkgebied van KlasseTaal is enerzijds af te bakenen met de kernwoorden 

respect en taalgebruik, maar raakt anderzijds aan diverse onderwerpen zoals 

pesten, agressie & geweld, discriminatie & racisme, weerbaarheid, veiligheid etc.

De lessen krijgen een volwaardige plaats onder de vakgebieden 

burgerschapskunde, sociale vaardigheden, godsdienstonderwijs, humanistisch 

vormingsonderwijs of zijn onderdeel van projecten als ‘de vreedzame school’ of 

‘de veilige school’.

Aan de orde komen:
• Wat is respect?

• Omgaan met elkaar

• De kracht van taal

• Pijn doen met woorden

• Achtergrond van grove woorden (ziekte, handicap, afkomst, geloof)

• Hoe kan het ook?
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Voor welke groepen?
De lessen zijn geschikt voor alle groepen van de basisschool.

Ook SBO scholen kunnen een beroep op ons doen.

Groepsgrootte en locatie
We geven de lessen bij voorkeur aan afzonderlijke groepen. Als er digitale 

schoolborden aanwezig zijn, maken we er graag gebruik van.

Als deze er niet, dan doen we de lessen graag in een vaste ruimte, bijv. de 

speelhal. Beamer en laptop nemen we dan zelf mee.

Lesduur
Een gastles in groep 1 t/m 4 duurt ongeveer 30 minuten.

Een gastles in groep 5 t/m 8 duurt ongeveer 45 minuten.

Kosten
KlasseTaal vraagt geen vaste vergoeding, maar stelt het zeer op prijs als 

de school een bijdrage doneert. Aan de gastlessen zijn voor ons kosten 

verbonden. U ontvangt van ons een overzicht van de gemaakte kosten, waarbij 

wij uitgaan van € 45,- per les inclusief reiskosten en uitdeelmateriaal.

Dit overzicht kunt u als richtlijn hanteren.

Follow up
Na de gastles kunnen de leerlingen verder werken aan de lesbrief die ze 

ontvangen tijdens de les. Ook zijn er leuke oefeningen en verwerkingsvormen  

te vinden op www.klassetaal.nl.

Gastlessen aanvragen
Ga naar www.klassetaal.nl

Klik op ‘gastles aanvragen’ en vul het formulier in.

Mailen of bellen kan ook. Mail naar kees@klassetaal.nl of bel 0318 552291.

Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Lesbrief groep 3-4

Kleur de vogel.

Zijn kopje is nog 

een beetje kaal.

Geef hem 

maar een paar 

pluimpjes.

Hallo, ik heet 

Pluim.

Ik geef anderen 

graag een pluim.

Deze lesbrief is van:

 1.   Respect-opdracht

Deze lesbrief is van:

Wat betekent respect?

Trek lijnen van de rondjes (  ) naar de bijbehorende plaatjes.
- Niemand slaan of pijn doen    - Niet over iemand roddelen    - Niet vloeken en schelden    

- Goed luisteren naar elkaar    - Complimentjes geven    

Geef de plaatjes die ‘goed 
zijn’ een groene rand en de 
plaatjes die ‘niet goed zijn’ 
een rode rand.

Lesbrief groep 5-6

Respect, 
laat het horen

Voor wie heb je veel respect?

 1.   Enquête

   1.          Hoe vaak hoor je dit soort grove taal om je heen? 

Schuttingtaal (platte, vieze woordjes)    nooit   soms   vaak

Scheldwoorden over iemands uiterlijk    nooit   soms   vaak

Scheldwoorden met ziektes of handicaps   nooit   soms   vaak

Grove woorden met de naam van God of Jezus    nooit   soms   vaak

   2.          Wat is vloeken volgens jou?   

  a.  Hetzelfde als schelden

  b.  Boosheid afreageren met een lelijk woord

  c.  De naam van God of Jezus verkeerd gebruiken

   3.          Vloek je wel eens met de naam van God of Jezus?  

  a.  Nee, nooit

  b.  Wel eens

  c.  Ja, best wel vaak 

   4.          Scheld je wel eens met een ziekte of een handicap?  

  a.  Nee, nooit

  b.  Wel eens

  c.  Ja, best wel vaak 

   5.          Geef je anderen wel eens een compliment?

  a.  Nee, nooit

  b.  Wel eens

  c.  Ja, best wel vaak 

Deze lesbrief is van:

Lesbrief groep 7-8

Respect, 
laat het horen

Naam leerling:

Leerling van groep:

School:

Datum: 

Plaats:

C. Hazeleger 

Handtekening leerling

(gastdocent KlasseTaal)

Hij/zij 

  heeft met belangstelling deelgenomen aan de gastles van KlasseTaal

  let op zijn/haar taalgebruik   zal anderen behandelen met respect

http://www.klassetaal.nl
http://www.klassetaal.nl
http://www.klassetaal.nl/aanvragen/
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Inhoud gastlessen KlasseTaal
Hier volgt een beknopte beschrijving van de lessen in de verschillende groepen. 

De beschrijving van de lessen moet gezien worden als ‘kapstok’. De accenten 

kunnen per school en groep verschillen.

Doelen, groep 1-4
Bewustmaken van taalgebruik. Beseffen/weten:

• dat er mooie en lelijke woorden zijn

• dat we lelijke woorden van anderen overnemen (papegaai)

• dat woorden effect hebben: positief of negatief

• dat een vloek een lelijk woord is

• dat vloeken het misbruiken van Gods naam is

• dat lelijke taal vaak een uiting is van boosheid, frustratie, etc.

• dat woorden effect hebben: positief of negatief

• dat schelden bij anderen pijn doet

• wat respect inhoudt: o.a. beleefdheid, letten op je woorden

Lesinhoud groep 1-2  Lesduur: maximaal 30 min.

Inleiding: (ca 5 min.)

• Dia van kind met handen voor zijn oren. Wat zie je? Waarom doet ie zo?

Kern: (ca 15 min.)

• Napraten: m.b.v. papegaaienfilmpje + speelgoedpapegaai

• Voor alles is een woord

• Mooie en lelijke woorden: Verhaal Ko en Kako.

• Oefening: gezichten: boos-blij enz. Kinderen ‘zeggen’ (met gebaren) of 

degene iets leuks zegt of niet.

• Effect van woorden: Van leuke woorden word je blij. Van lelijke woorden 

word je verdrietig.

Afsluiting: (ca 5 min.)

• Werken aan lesbrief

Lesinhoud groep 3-4  Lesduur: maximaal 30 min.

Inleiding: (ca 5 min.)

• Praatplaat met allerlei pechgevallen

• Vloeken is vaak een uiting van boosheid, frustratie etc.

Kern: (ca 15 min.)

• Napraten m.b.v. papegaaienfilmpje + speelgoedpapegaai

• Wat is vloeken?

• Vloeken, wanneer?

• Hoe kan het ook?

• Effect van woorden. Met lelijke woorden doe je anderen pijn. Als jij (niet) 

aardig doet, doet de ander vaak (niet) aardig terug.

• Verhaal Au, dat doet zeer (prentenboek)

Afsluiting: (ca 10 min.)

• Werken aan lesbrief

Respect... Laat het horen!

KlasseTaal biedt:
* Gastlessen over 

taalgebruik
* Leskaarten om zelf mee   aan de slag te gaan
* Workshops voor leraren en ouders
* Bord op het plein

Meer informatie
Kijk op www.klassetaal.nl

Gastles over taalgebruikTijdens de gastles leer ik dat taal iets doet bij jezelf en anderen. Het thema respect komt aan de orde, maar ook de risico’s van vloeken en andere 
grove taal. 

Gastlessen aanvragen
Mail naar 

kees@klassetaal.nl of bel 0318 552291 

Kees Hazeleger,
gastdocent 

basisonderwijs 

Voor welke 
groepen?

De lessen zijn 
geschikt voor alle 
groepen van de 
basisschool.

Ze zijn afgestemd op het niveau van 
de leerlingen. 

Wat kost het?
KlasseTaal vraagt geen vergoedingvoor een gastles. Een gift stellen we uiteraard op prijs.
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Doelen, groep 5-8
Bewustmaken van taalgebruik. Beseffen/weten:

• dat we lelijke woorden van anderen overnemen (napraten, groepsdruk)

• dat lelijke taal vaak een uiting is van boosheid, frustratie, etc.

• dat woorden effect hebben, positief of negatief

• dat schelden bij anderen pijn doet

• dat vloeken het misbruiken van Gods naam is

• wat de gvd-vloek inhoudt

• wat respect betekent: waardering, bewondering, eerbied ontzag.

• dat lelijke taal kwetsend is omdat dergelijke woorden afgeleid zijn van 

taboegebieden zoals ziekte, afkomst, geloof enz.

Lesinhoud groep 5-6 Lesduur: maximaal 45 min.

Inleiding: (ca 5 min.)

• Nadoen. Duidelijk maken dat gedrag beïnvloed wordt door het gedrag 

van anderen.

Kern: (ca 30 min.)

• Wat is respect?

• Vloeken, wanneer?

• Hoe kan het ook?

• Is vloeken en schelden hetzelfde?

• Inhoud gvd-vloek verduidelijken

• Pijn doen met woorden

Afsluiting: (10 min.)

• Werken aan lesbrief

Lesinhoud groep 7-8  Lesduur: maximaal 45 min.

Inleiding:  (ca 5 min.)

• Nadoen/kopieergedrag. Duidelijk maken dat gedrag beïnvloed wordt 

door het gedrag van anderen.

• Inleidend filmpje over effect van woorden.

Kern: (ca 30 min.)

• Vloeken, wanneer? Doorpraten over de vraag Is vloeken een goede 

oplossing?

 Enquête

• Doorpraten over Wat is vloeken voor jou?

• Inhoud gvd-vloek verduidelijken

• Doorpraten over Mag je alles zeggen wat je denkt? Ja, want... Nee, 

want...

• Effect van lelijke woorden. Lelijke taal heeft te maken met dingen waar 

je voorzichtig mee moet omgaan (taboebieden), zoals ziekte, afkomst, 

geloof etc. Als je zulke woorden zomaar roept, kun je anderen veel pijn 

doen. Filmpje campagne ‘Kanker’ verziekt je taal

Afsluiting: (10 min.)

• Werken aan lesbrief
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