
 

 

  Bijlage B                                                                    Werkbladen                                                          Introductie    

Oviocht 

Overzicht werkbladen introductie 
 

1. Taalspel  Kennismaking: dit past bij mij,  namen noemen, namen weten 

2. Intro  WB 1 Uw cursus 

3. Intro  WB 2 Bloem als symbool 

4. Introductie   WB 3 Bloem voor u 

5. Introductie   WB 4 Tafelactiviteiten 

6. Wenstafel     Eigen leerwens* 

7. Wenstafel     Wenskaart 

8. Lees- en schrijftafel   Uitleg leesmap 

Voorbeelden leesmap: 

Folder                 : zelf toevoegen 

Regionale krant: TaalQuiz Vughterstede 

Dagblad             : Prinses Wilhelmina 80 jaar 

Gedicht              : Voor Ari 

Verhaal              : Lezersverhaal   

9. Lees- en schrijftafel   Recensie schrijven 

10. Lees- en schrijftafel  Zo ben ik: Eigenschappen 

11. Lees- en schrijftafel  Zo ben ik: Rollen 

12. Lees- en schrijftafel  Portret van ……. 

13. Spreek- en luistertafel Talenten (her)ontdekken 

14. Digitafel Zoekopdrachten Namen (ver)noemen en Eigen zoekwens 

15. Zin in Actie Wedstrijd naamgezegden 

16. Zin in Actie Daar houd ik van….. 

17. Zin in actie Amerikaans liften 

18. Wikken en wegen Evaluatie Thema en overdelen* 

19. Wikken en wegen Evaluatie  Mijn Mening* 

 

*Algemene werkbladen Werkbladen die bij alle thema’s gebruikt worden 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Zilveren TaalCompetenties                     Taalspel              Zilver/Goud/Diamant                          Introductie    
 

Kennismaking                        

 

 

 

 

 

Taalspel Zilver  

Dit past bij mij 

Eerste ronde    : Noem om de beurt uw voor- en achternaam 

Tweede ronde : Noem om de beurt uw voornaam en een woord dat bij u past  

                            en dat begint met de eerste letter van uw voornaam 

Voorbeeld        : Ada- aardig, Bep- bedrijvig, Cor- Creatief, Dirk, doorzetter, Els- eerlijk.  

                            Als u zo gauw niets kunt  bedenken mogen andere deelnemers  een woord  

                            Noemen. U moet zeggen of dat woord bij u past of niet.   

 

 

Taalspel Goud 

 

Namen noemen 

Eerste ronde    :  Noem om de beurt uw voor- en achternaam. 

Tweede ronde : Vertel iets meer over uw voornaam, uw volledige voornaam, naar wie u   

                              vernoemd bent, een bijzonder verhaal over uw naam en of u vindt dat uw  

                              voornaam bij u past. 

 

 

Taalspel diamant 

  

Namen weten 

Eerste ronde    : Noem om de beurt uw voor- en achternaam. 

Tweede ronde : Schrijf uw voornaam op een kaartje, de kaartjes gaan in een doos 

Derde ronde    : Trek een kaartje, en probeer er door vragen te stellen achter te komen   
                                bij wie de naam hoort. 

 

Spreek af hoe u in de cursus aangesproken wil worden, met uw voornaam of achternaam! 
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   Zilveren TaalCompetenties                                                                                                                    Introductie     Zilveren TaalCompetenties                                                                                                                    Introductie  
 

 

 

 

Uw cursus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alsare ontwikkeling en advies Introductie 2 Zilveren TaalCompetenties 

 



 

   Zilveren TaalCompetenties                                                                                                                    Introductie  
 

 
  Zilveren TaalCompetenties                                                                                                      Introductie  
 

De bloem 

het symbool van de cursus 
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   Zilveren TaalCompetenties                                                                                                                    Introductie  
 

 Zilveren TaalCompetenties                                   Bloem                                                                       Introductie    

    

Wat betekent de bloem voor u? 
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   Zilveren TaalCompetenties                                                                                                                    Introductie  

Zilveren TaalCompetenties                                   Tafelactiviteiten                                                      Introductie   

 
 

Activiteiten Zilveren Taal Competenties 

Vooraf                      Taalspel 

Aan tafel                       Willen en Wensen 

       Luisteren en spreken  

                                 Lezen en schrijven 

                                       DigiTaal 

Tussendoortje              Zin in actie 

 

        

                

       i  

  

         Natafelen                            Evalueren 

                                    Krijgen en delen                                 

                                       

                                          

                                                           
i
Foto’s Zilveren Taal Competenties R.vander Brand Vughterstede    
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  Zilveren TaalCompetenties                                Wenstafel  Zilver                                                      Introductie   

 

Eigen leerwens                                       Wat wilt u graag leren in deze cursus? 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn leerwens 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Dit wil ik bereiken ………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Mijn plan ........................................................................................................................................................ 

 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 

 
Dit heb ik nodig  om mijn plan uit te voeren ......................................................................................... 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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https://pixabay.com/nl/plank-interieur-boekenplank-315802/


 

  Zilveren TaalCompetenties                               Wenstafel  Diamant                                                  Introductie   
 

 

Wenskaart 

 

Waar hou ik van?            Wat kan ik?                  Wat wil ik?                    Wat krijg ik? 

 

• Wat is voor mij in deze cursus belangrijk? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

• Wat vind ik heel erg leuk? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

• Wat wil ik beter kunnen? 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

• Welke activiteiten van de cursus lijken mij op het eerste gezicht leuk? 

o Taalspel 

o Zin in (taal)actie 

o Lezen en schrijven 

o Spreken en Luisteren 

o Werken op de I-Pad of computer 

o Bezig met spreekwoorden en gezegden 

o Werken aan eigen leerwens 
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https://pixabay.com/en/banner-header-question-mark-1090830/


 

Zilveren TaalCompetenties                            Lees- en schrijftafel                                                        Introductie   
 

Uitleg 

De Leesmap 

 

 

 

 

 

  

• Wat kunt u zo al in de leesmap vinden? 

Dat is per thema verschillend. Hier volgen enkele voorbeelden 

1. Een folder of brochure 

2. Artikelen uit de krant 

3. Een verhaal  

4. Een gedicht 

5. Leesmateriaal dat meegebracht is door uzelf of andere deelnemers 

6. Artikelen die u in overleg met de trainer kunt lenen en de volgende les 

weer mee terugbrengt. 

 

• Bekijk de inhoud van de leesmap 

 

• Gebruik van de leesmap 

1. Kies uit de leesmap iets wat u graag wilt lezen 

2. Lees wat u uitgekozen heeft zelf of samen met anderen 

3. Schrijf een recensie over wat u gelezen heeft 

4. Bewaar de recensie zodat u aan het eind van de cursus weet wat u 

allemaal gelezen heeft en waarover u nog meer wilt lezen 

5. Bespreek de recensie zodat anderen weten wat leuk of interessant is  

om te lezen 

6. Breng zelf mee wat u belangrijk vindt om te lezen over het thema of  

over een onderwerp dat u bezighoudt. 
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Zilveren TaalCompetenties                        Voorbeelden  Leesmap                                                     Introductie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taalquiz Vughterstede – Tel mee met Taal 

 

In de afgelopen maanden heeft Vughterstede een viertal taalquizen gehouden in 

Woonzorgcentrum Theresia en Huize Elisabeth. Ruim 200 deelnemers, ouderen 

uit Vught, gingen met elkaar de strijd aan om de fraaie bokaal in de wacht te 

slepen; de schrijfwijze en betekenis van moeilijke woorden, maar ook 

spreekwoorden en gezegden en Brabantse woorden en uitdrukkingen zorgden 

voor de nodige competitie. Bovendien kon men de oplossing van een rebus 

indienen. De winnaar daarvan ging ook met een mooie prijs naar huis. 

Om de scores per tafel deelnemers goed te laten verlopen, was een jury ingesteld; 

Ankie Spierings en Muriel Grob zorgden voor een rechtvaardig verloop van de 

uitslag. De spelleiding was in handen van twee bijzondere quizmasters: algemeen 

directeur Tinie Karol en directeur Frank de Haas. Aan deze middagen werd 

muzikaal meegewerkt door zanger Maurice de Greef, pianist Arjan van der Mee en 

troubadour Jan van der Heijden. Bastian Baijens maakte foto’s. In het najaar van 

2017 en in 2018 volgen een meer quizen, die ook dan in beide locaties worden 

gehouden. 

 

Foto R. van den Brand 

 



 

Prinses Wilhelmina     80 jaar 

'De oud-koningin wordt 80. 

Geen bejaarde mevrouw met kanariepietje en breikous' 

TROUW  Paul van der Steen– 2 februari 2018 

Prinses Beatrix werd 31 januari tachtig jaar.  

Hoe leefden haar voorgangsters op die leeftijd? 

 

 Op 31 augustus 1960, haar tachtigste 

verjaardag, was er geen groot vertoon.  

Ze was de eerste van de Oranje-monarchen 

die deze hoge leeftijd bereikte, maar voor 

prinses Wilhelmina geen feest voor 

genodigden op het Paleis op de Dam in 

Amsterdam.  

Wilhelmina hield het op een bescheiden samenzijn met naasten op het HetLoo. 

 

Koningin Juliana en prinses Irene waren een dag eerder al vanuit Italië 

teruggekeerd. Prins Bernhard en de andere drie prinsessen vlogen op Wilhelmina's 

verjaardag zelf naar Nederland. Na het verjaardagsfeestje gingen ze allemaal weer 

naar Italië om het laatste deel van de Olympische Spelen in Rome te kunnen 

meemaken. Wereldleiders als de Amerikaanse president Eisenhower, de Franse 

president De Gaulle en paus Johannes XXIII stuurden ondertussen 

felicitatietelegrammen. 

Trouw herinnerde in een artikel nog even aan haar inhuldiging, toen ze net achttien 

was: "Het meisje van 1898 is thans een hoogbejaarde vrouw, die zeer bewust - op 

een afstand- het leven van deze tijd gadeslaat." 

Op televisie haalden onder anderen een dochter van Wilhelmina's voormalige 

huisonderwijzer, een Engelandvaarder, een mijnwerker en oorlogspremier 

Gerbrandy herinneringen op aan hun ontmoetingen met de oude koningin. Op de 

radio eerde Juliana haar moeder in een toespraak: "Nu, ondanks haar tachtig jaren, 

is moeders geest jonger en veerkrachtiger dan ooit." Op 5 mei 1960 zong de 

Apeldoornse schooljeugd de tachtigjarige toe. Een dik ingepakte Wilhelmina 

keektoe vanuit een stoel. Na het gezang stond ze op, hief ze de arm en riep: "Leve 

het vaderland!" 
 



ren TaalCompetenties                  Wenstafel  Zilver                                         

Zilveren TaalCompetenties                                    Leesmap Diamant                                                 

Introductie   

Alsare ontwikkeling en advies Introductie Zilveren TaalCompetenties 

  

Lees het gedicht   Voor Ari 

Houdt u van gedichten?  Heeft u een gedicht dat u mooi vindt?  

Kunt u dat meebrengen? 

Schrijf een recensie! 

Lieve Ari 

Wees niet bang 

 

De wereld is rond 

en dat istie al lang 

 

De mensen zijn goed 

De mensen zijn slecht 

 

Maar ze gaan allen 

dezelfde weg 

 

Hoe langer je leeft 

hoe korter het duurt 

 

Je komt uit het water 

en gaat door het vuur 

 

Daarom lieve Ari 

Wees niet bang 

 

De wereld draait rond 

en dat doettie nog lang 

 

 

 

uit: RENAISSANCE GEDICHTEN 

J.A.Deelder gedicht voor zijn dochter 

 

                                           Voor Ari 

                                          

 



 

 

 
 

Bron: Nestor tijdschrift voor ouderen 



 Zilveren TaalCompetenties                        Lees- en schrijftafel                                                      Algemeen           

A 

Zilveren TaalCompetenties                                   Lees- en schrijftafel                                            

Algmemeen                                                            
 
 

Recensie  schrijven  

 

 

 

 

 

 

 

Datum                                       : ……………………………………………………………… 

 

Thema / Onderwerp             : ……………………………………………………………..  

 

Ik heb gelezen     : 0 een artikel - 0 een folder- 0 een verhaal- 
                                                             

                                                              0 een gedicht – een ……………………………… 

 

Ik vond dit ……………….. :  0 goed     0 interessant     0 matig      0 niet goed 

 

Omdat    : ……………………………………………………………….. 

 

       ……………………………………………………………….. 

 
                                                    ……………………………………………………………….. 

 

                                                             ……………………………………………………………….. 

 

Ik raad anderen aan om dit te lezen :  Ja / Nee 

 

 

Ik wil hier meer over lezen     :  Ja  / Nee 
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 Zilveren TaalCompetenties                     Lees- en schrijftafel  Goud                                       Introductie e    

 

    Zo ben ik 

 

 

   

 

       

    

 

✓   Kies 3 eigenschappen die bij u passen, u hoeft niet bescheiden te zijn! 

o   Kies 2 eigenschappen die u bewondert bij anderen!   

Attent 

 

Bedachtzaam 

 

Behulpzaam 

 

Zelfstandig 

 

 

Betrokken 

 

Creatief 

 

Bedachtzaam 

 

Zelfbewust 

 

Goedgehumeurd 

 

Actief 

 

Bescheiden 

 

Verlegen 

 

Sociaal 

 

Energiek 

 

Optimistisch 
Enthousiast 
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 Zilveren TaalCompetenties                           Lees- en schrijftafel  Goud                                           Introductie   

 

                      Schrijf rond de foto zoveel mogelijk rollen die u in uw leven vervuld heeft.  

        Voorbeelden van rollen zijn: man, vrouw, dochter, huisvrouw, onderwijzer,fietser, lezer…. 

Schrijf eerst zelf, bespreek uw blad dan met uw groepje 

Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? 
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 Zilveren TaalCompetenties                     Lees- en schrijftafel  Diamant                                           Introductie   

 Vorm een groepje van 3 of 4  personen

• Besluit wie het eerst iets over zichzelf  

vertellen 

• Besluit wie gaat opschrijven 

wat verteld wordt 

• De verteller vertelt over zichzelf 

• De schrijver schrijft het verhaal op  

          met hulp van de andere deelnemers   

• Het “portret” wordt voorgelezen  

• Wissel van rol 
 
 

 

 

 

 

 

 

meZilveren TaalCompetenties                  Wenstafel  Zilver                                             

Zilveren TaalCompetenties                  Wenstafel  Zilver                                                

Alg 
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Portret van .......................................................................... 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

   

 

 

 

 

https://pixabay.com/en/frame-frames-photo-frames-2023644/


 

 

 Zilveren TaalCompetenties          Spreek- en Luistertafel  Zilver/Goud/Diamant                Introductie                                        

Geef me de vijf 

 

Bespreek in uw groepje de volgende vragen 

 

Talentenvraag 1 : waarover kunt u niet ophouden? 

 
Mensen zijn vaak goed in dingen die ze leuk vinden. 
Zijn er onderwerpen waar u zó vol over bent dat u er wel een hele dag over kunt 

praten? Of zijn er onderwerpen waarover u zo graag praat dat anderen al snel vragen 

of u alsjeblieft een keer over wat anders wilt praten? Over wat voor onderwerp gaat 

het dan? Welke talenten zitten er in die onderwerpen verscholen? 

 

Talentenvraag  2 : waarvoor wordt uw hulp gevraagd? 

Zoals gezegd; misschien ziet u uw eigen talenten niet scherp, maar uw familie of 

vrienden zien ze wel. Mensen om je heen weten meestal precies wat je talenten zijn. 

Werd u wel eens om hulp gevraagd voor iets? Waarvoor is dat dan? Welke kwaliteit 

herkennen andere mensen bij u waarvoor ze uw hulp vragen? Waarover gaat het als ze tegen u zeggen: ja, 

maar dat kan jij altijd zo goed! 

Talentenvraag  3 : wat gaat u gemakkelijk af? 

Wat gaat u gemakkelijk af?? Of zijn er dingen die u vanzelfsprekend vindt terwijl u 

anderen ermee ziet worstelen of doormodderen? Als er dingen zijn die u heel 

gemakkelijk vindt, betekent niet automatisch dat dat voor anderen ook zo is. Wat 

gaat u zonder moeite af? De kans is groot dat hierin diverse talenten verborgen liggen.  

Talentenvraag  4 : wat vindt u het leukst om te doen? 

Uw talenten kunnen heel zichtbaar zijn op momenten dat u er eigenlijk helemaal niet 

mee bezig bent. Wat vond u vroeger het leukst om te doen in uw vrije tijd of op uw 

werk?  

 

Talentenvraag  5 : vraag maar raak! 
 

De eigen belangrijkste talenten ziet men vaak over het hoofd Een soort ongebruikte 

bron van talent dus! Vraag iedereen die u kent eens naar welke talenten zij bij u zien. 

Vraag daar op door: wanneer zien ze dat? Wat doet u dan precies? Wat waarderen zij 

in dat talent? Verzamel  uw talenten! 

  
Bron: vrij naar Talent.First 
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Zilveren TaalCompetenties                      Digitafel   Goud en Diamant                                            Introductie  

      1. Voor- en achternamen: vernoemen 

1. Kijk op het internet 

2. Type in: vernoeming.nl  

3. Klik in de rechter kolom aan: 

          Vernoemen: hoe hoort het eigenlijk 

      4. Hoe is het vernoemen in uw familie gegaan? 

 

  2. Achternamen 

      1. Kijk op het internet 

      2. Type in: vernoeming.nl 

      3. Klik in de rechterkolom aan:  

          De 100 meest  voorkomende 

                                                                    achternamen van Nederland 

                                                       4. Is uw achternaam erbij?  

                 

3. Verhaal over namen 

1. Kijk op het internet 

2. Zoek een verhaal over namen 

3. Type in: verhaal over namen 

4. Welk verhaal heeft u gevonden? 

5. Lees het verhaal 

6. Hoe vond u het verhaal? 

7. Wilt u het verhaal bewaren en 

delen met anderen?  

 

4. Eigen vraag 
  

Wat wilt u zelf graag weten  

en opzoeken  

op het internet? 
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Zilveren TaalCompetenties     Zin in Actie Zilver                      Introductie 

Vlijtig Liesje 

Wedstrijd Naamgezegden 

• Bedenk zoveel mogelijk gezegden waar 

een  naam in voorkomt 

 

• U heeft 2 minuten bedenktijd  per 

onderdeel 

 

• Voorbeelden voor de trainer 

1. Noem vaste verbindingen zoals Vlijtig Liesje 

 

Voorbeelden 
Gekke Gerritje    Nieuwsgierig Aagje  Ware Jacob 

Houten Klaas    Vlijtig Liesje              Ware Jozef 

Valse Judas     Brave hendrik   Jarig Jetje 

Jarige Job     Rare Tinus    IJzeren Hein 

Magere Hein     Domme Hans   Domme August 

Ongelovige Thomas   Bleke Bet               Vrolijke Frans 

Boetvaardige Magdalena     Houten Klaas                                 Linke Loetje                                                        

Razende Roeland                  Holle Bolle Gijs                              Dolle Mina 

Dappere Dodo                       Willie Wortel                                  Malle Pietje 

 
 

2. Noem gezegden waar de naam voorop staat 

Voorbeelden 

Jan Gat             Janboel             Jan en Alleman          Jan Klaassen         Jan Salie      

Jan Hagel         Hans Worst     Pietje Precies              Kaat Mossel          Jan Doedel 

 

 

3. Noem gezegden  waar een naam in voorkomt 

Voorbeelden 

Voor Piet Snot staan              Hij is boven Jan                    Klaar is kees 

Jan Rap en zijn maat              Jan met de korte achternaam 
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Zilveren TaalCompetenties      Zin in Actie Goud                               Introductie  

Daar houd ik (nog steeds) van ……… 
U heeft een blauwe en een groene kaart. Als u houdt van het eerste woord steekt u de blauwe 

kaart omhoog. Als u houdt van het tweede woord steekt u de groene kaart omhoog. 

 

                     

Blauwe  Groene 

kaart           kaart 

is               is 

eerste          tweede 

woord       woord 

 
 

 

 

 

 

binnen  of buiten     stad  of dorp 

 

bos   of  strand     hond  of kat 

 

praten  of zwijgen    tv kijken of lezen 

 

taart   of kroket     thuis blijven of uitgaan 

 

terras   of  park      gezelschap of alleen  

 

krant    of  spelletje     zomer  of  winter 

 

lente   of  najaar     ochtend of avond 

 

repareren of kopen     lunch  of diner 

 

uitgeven of  sparen    zwart  of wit 

 

proberen of laten     bewegen of  rusten 

 

 niet  of wel     komen of  gaan 

 

 vrolijkheid of ernst     oud  of nieuw 

 

 koken  of opeten    zon  of  maan 
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Zilveren TaalCompetenties                         Zin in Actie  Diamant                                                      Introductie 

 

 Amerikaans liften  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schuif uw stoel een eindje naar achteren, 

zodat u vrij zit en uw armen goed kunt bewegen. 

Leg uw handen op uw knieën. 

Sla met beide handen op uw knieën 

Klap in uw handen 

Steek uw linker duim omhoog 

Steek uw rechter duim omhog 

Herhaal deze beweging tot u en de andere deelnemers in hetzelfde ritme zit. 

Luister naar de trainer en ga door met dezelfde bewegingen 

De trainer zegt:  ik heet …. ik heet …… hoe heet u….hoe heet u…. 

Degene  rechts van de trainer zegt:  

ik heet ….. ik heet ….. hoe heet u…. hoe heet u… 

Dan is de volgende deelnemer aan de beurt 

De beweging gaat intussen steeds door 

Men gaat door tot iedereen aan de beurt geweest is. 

 

Gemakkelijke variatie: 

Klap op de knieén, klap in de handen 
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Wikken en wegen 

Uw beoordeling van de thema’s en de onderdelen  

van de cursus Zilveren Taal Competenties 

 

Thema: ……………………………………………………………..  

Thema en 

onderdelen 
 

1 
niet 

passend 

2 
niet 

zinvol  

3 
redelijk 

4 
goed 

5 
heel 

goed 

Taalspel      

Leestafel      

Schrijftafel       

Spreek-luistertafel      

Digitafel      

Eigen leerwens      

Zin in actie      

Ik krijg en deel      

 

Thema: ……………………………………………………………… 

Thema  en 

onderdelen  
 

1 
niet 

passend 

2 
niet 

zinvol  

3 
redelijk 

4 
goed 

5 
heel 

goed 

Taalspel      

Leestafel      

Schrijftafel       

Spreek-luistertafel      

Digitafel      

Eigen leerwens      

Zin in actie      

Ik krijg en deel      
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Zilveren TaalCompetenties                                             Evaluatie                                                           Algemeen    

Wikken en wegen                                                                               

Mijn Mening                      

Thema………………………………………………….     

 

Ik vond dit thema 

 

………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

 
 

 

Onderwerpen die ik goed, leuk of interessant vond:   

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Onderwerpen die ik minder goed vond: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

 

Ik krijg    …………………………………………………………………………………. 

 

Ik deel     .………………………………………………………………………………... 
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