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Les 1. gastdocent (KlasseTaal)

2 lessen over ‘praten’

Betekenis van woorden

Effect van woorden



Wat is een mysterie?
• Een bijzonder natuurverschijnsel. Een 400-jaar oud bos in Polen. Vlakbij de 

grond vertoont iedere boom een knik van 90 graden. Onverklaarbaar is 
waarom de bomen allemaal precies naar het noorden gebogen zijn?

Taal is ook een mysterie. 

Dat gaan we deze les ontdekken!



Wie kan lezen wat hier staat?

RESPECT. LAAT HET HOREN EN ZIEN!

!NEIZ  NE NEROH TEH TAAL. TCEPSER



Op excursie in je Taal(letter)tuin 



DIGITALE OPDRACHTEN

Ga naar 

www.klassetaal.nl

Klik op

“DIGITALE OPDRACHTEN” 

http://www.klassetaal.nl/


(1)Op excursie in je Taaltuin spreekwoorden



Aantal woorden per dag!

16.000

Hoeveel woorden spreken wij gemiddeld per dag?   (2)



Hoeveel talen worden erop de wereld gesproken?(3)

Hoeveel streektalen (dialecten) zijn er in Nederland? (3)

7000 talen
267 dialecten

https://www.youtube.com/watch?v=MTo5DK-vdxU

https://www.youtube.com/watch?v=MTo5DK-vdxU


Amsterdam telt 180 nationaliteiten
en….dus heel veel verschillende talen.



Hallo in zeven talen!
Wie weet er een paar? 

https://www.youtube.com/watch?v=L9VGr0SblfU

https://www.youtube.com/watch?v=L9VGr0SblfU


Vergissingen…! streektaal.

• Het kan niet.         Nederlands

• It is net mogelijk.  Fries

https://www.youtube.com/watch?v=x9GoGYCMJvI

https://www.youtube.com/watch?v=e44JAe4GN7g

https://www.youtube.com/watch?v=x9GoGYCMJvI
https://www.youtube.com/watch?v=e44JAe4GN7g


Taal! 
Even een stukje geschiedenis. (4)

Welke mensen

spraken voor 

het eerst een

taal?

ADAM & EVA



God gaf de mens een stem.

Waarom hebben wij een stem 
gekregen?

De kracht van mensen woorden!



Mensen  | Dieren  | Bomen en Planten

• Vragen:

• Welke groepen kunnen praten?

• Welke groep kunnen wij 
verstaan?

• Waarom kunnen wij groep 1 niet 
altijd verstaan?

• Groep 1.

– Mensen

• Groep 2

– Dieren

• Groep 3

– Bomen en planten



Bomen kunnen praten zonder stem!
Wat vertelt deze boom over God?



Psalm 19
Schepping en wet vertellen Gods eer

• 2.De hemel vertelt Gods eer,

• het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.

• 3.Dag op dag spreekt overvloedig, spreekt 
overvloedig.

• Nacht op nacht geeft kennis door.

• 4.Geen spreken is er, geen woorden zijn er,

• hun stem wordt niet gehoord.

• 5.Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,

• hun boodschap tot aan het einde van de wereld.



Bomen kunnen praten zonder stem!
Wat vertelt deze boom NIET over God?



Psalm 19
Schepping en wet vertellen Gods eer

•
8.De wet van de HEERE is volmaakt,

• zij bekeert de ziel;
• de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
• zij geeft de eenvoudige wijsheid.
• 9.De bevelen van de HEERE zijn recht,
• zij verblijden het hart;
• het gebod van de HEERE is zuiver,
• het verlicht de ogen.
• 10.De vreze des HEEREN is rein,
• zij houdt voor eeuwig stand;
• de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig,
• met elkaar zijn zij rechtvaardig.



Kracht van woorden..!

• Wie riep/sprak de volgende woorden?

• Laat er licht zijn! 

• Je moet schieten, anders kun je niet scoren!

• Yes we can!

• Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!



Het effect van je woorden…!



Woorden hebben kracht!
• 1.  Wat voelen mensen bij de volgende woorden?
• 2.  Wat denken mensen bij de volgende woorden?

• 3.  Wat is het belangrijkste woord of woorden in de zin?

• Je bent geslaagd voor je rijbewijs!   Voelen | Denken  |  Woord

• Je krijgt een boete van 1000,00 euro!  Voelen | Denken  |  Woord

• Je hoeft nooit meer naar school! Voelen | Denken  |  Woord

• Je krijgt levenslange gevangenisstraf! Voelen | Denken  |  Woord

• Je bent beter en mag het ziekenhuis verlaten! Voelen | Denken  |  Woord

• Jij bent een dom en lelijk persoon! Voelen | Denken  |  Woord

• Jij mag niet met ons meedoen! Voelen | Denken  |  Woord



Kracht van woorden (5)

niet erg [  ]     X wel erg [  ]



Alles wat je aandacht geeft groeit!
https://www.youtube.com/watch?v=7KCg_x6pNKQ

https://www.youtube.com/watch?v=7KCg_x6pNKQ


Willen jullie de volgende opdracht 
maken?



Stel je voor dat je geen taal had?



De gave van taal

• In de bijbel ontmoeten we een ‘sprekende’ God.

• Wij hebben deze gave ook ontvangen.

• Een volmaakte gave in het Paradijs.

• Dan komt er een moment met grote gevolgen!

• Na de zondeval zegt Jakobus 3:

• 9 Door haar loven wij God en de Vader, en door haar 
vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis van God 
gemaakt zijn.

• 10 Uit dezelfde mond komt voort zegening en vervloeking.



Het gevolg!    Vriendelijk- en onvriendelijke taal.



Bloemen of Bommen

Bloemenuitdeler of bommetjesgooier?



Alles wat je aandacht geeft groeit!



Les 2. Schooldocent (Gomarus)

2 lessen over ‘praten’

Betekenis van woorden

Effect van woorden



Soorten taalgebruik (6)
• Beschaafd taalgebruik

• Grof taalgebruik

• Vriendelijk taalgebruik

• Racistisch taalgebruik

• Discriminerend taalgebruik

• Respectvol taalgebruik

• Stoer taalgebruik

• Mopperend taalgebruik

• Vloekend en scheldend taalgebruik

• Zegenend taalgebruik



Vraag

Waarom vloeken en schelden mensen eigenlijk?

Is er verschil tussen vloeken en schelden?



Van heel grof naar niet grof. (7)
Van heel kwetsend naar niet kwetsend.

2

- Kanker

- Kut

- Jezus/gvd

- Hoer

- Tering

- Homo

- Mongool

1

5

3

7

2

4

6



Vloek- en scheldwoorden



Alles wat je aandacht geeft groeit!



Opdracht (8)
Bespreek de vragen met je buurman/buurvrouw!

1. Welke scheldwoorden worden in de klas gebruikt?
2. Welke scheldwoorden moeten kunnen?
3. Welke scheldwoorden kunnen echt niet?
4. Welke scheldwoorden moeten verboden worden?



D | O | M | I| N | O - EFFECT

EFFECT VAN WOORDEN

• https://www.youtube.com/watch?v=I7aqK_YSHe0

https://www.youtube.com/watch?v=I7aqK_YSHe0
https://www.youtube.com/watch?v=I7aqK_YSHe0


RODDELEN



Woordenboek

• Roddel = 'opzettelijk slechte dingen van iemand 
vertellen'. 

• Roddelen kan: mondeling of per brief, via email, of 
whatsapp gedaan worden.



Alles wat je aandacht geeft groeit!



4 zeven van de Bijbel



4 x Nee?  Of  4 x Ja?

• 1. is het waar? (waarheid)

• 2. is het goed voor de ander?

• 3. weet je hoe het afloopt?

• 4. zou je dit zelf ook fijn vinden?



Kracht van harde en zachte woorden!



Galaten 5 

• 22 Maar de vrucht van de Geest is:

• 1. liefde, 
• 2. blijdschap
• 3.  vrede 
• 4.  geduld
• 5.  vriendelijkheid
• 6.  goedheid 
• 7.  geloof
• 8.  zachtmoedigheid 
• 9.  zelfbeheersing

9



Alles wat je aandacht geeft groeit!



Wat zijn de gevolgen van het drinken 
van dit water voor deze kinderen? (9)



Wat zijn de gevolgen van het drinken 
van dit water voor deze kinderen?



Wat erin zit komt er uit!



Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over!

Wat je erin stopt, komt eruit!

Haat brengt …………….voort?
Liefde brengt……….…..voort?
Schelden brengt ………voort?



Woorden en Plaatjes



Vloek- en scheldwoorden
Voorbeeld: uiterlijk



Uiterlijk



Goed en fout gebruik











Vloeken

• Exodus 20: 7. Gij zult de naam van de HEERE 
uw God niet ijdel (zinloos) gebruiken; want de 
HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn 
naam ijdel (zinloos) gebruikt.



Kracht van onvriendelijke woorden



TAALWIJS

Ik doe bij anderen 
wat is zelf ook 

graag wil!



Kracht van vriendelijke woorden (10)



(11)




