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Opdrachtblad

Zo gebruik je deze taalportfolio
Je kunt deze taalportfolio op de computer invullen en daarna printen. Je kunt de
veranderde tekst niet bewaren op de computer. Als je later iets wilt veranderen kun je de
pagina’s waarop iets nieuws staat opnieuw invullen en printen. Je kunt ook de
taalportfolio direct printen en met een pen of stift invullen. Bewaar de printen in
een map waarin je ook andere zaken opbergt die met talen leren te maken hebben.
Met de knoppen boven aan de pagina kun je:
naar deze pagina
de vorige pagina
de volgende pagina
een print maken
de pagina in zijn geheel op het scherm
de pagina op volle schermbreedte
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Deze taalportfolio is van
Naam:
Geboortedatum:
Thuis spreken wij:

*

* Hier kun je één of meer talen of dialecten invullen.

Op welke scholen heb ik gezeten
scholen
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hoeveel jaar

Welke taal of welk dialect
spreek ik met wie?
Je gebruikt niet

In verschillende situaties gebruik je soms verschillende talen

altijd dezelfde

en dialecten: bijv. Nederlands met je vader en Duits met

taal:

je moeder.

Ik spreek met mijn
Ik spreek met mijn vader

moeder

Ik spreek met mijn
broer(s) en zus(sen)

Ik spreek

met
Ik spreek met mijn opa en oma

Ik spreek met mijn beste
vrienden
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Wat kan ik in de talen of dialecten
die wij thuis spreken?
Vul in taal of
dialect:

1 ste taal of dialect:
Luisteren

nee

een beetje

ja







ze over zichzelf en hun familie praten







Ik kan televisieprogramma’s volgen







nee

een beetje

ja

Ik kan thuis korte briefjes lezen







Ik kan boekjes lezen







Ik kan een krant lezen







nee

een beetje

ja







vandaag heb gedaan







Ik kan een grappig verhaal vertellen







nee

een beetje

ja







poëzie-album







Ik kan een verhaal schrijven







Ik kan thuis eenvoudige gesprekjes volgen
Ik kan mijn vader en moeder begrijpen als

Lezen

Spreken
Ik kan iets vertellen over mijn ouders,
broers en/of zussen
Ik kan mijn ouders vertellen wat ik

Schrijven
Ik kan thuis korte briefjes schrijven aan
mijn ouders
Ik kan een kort versje schrijven in een

5

Wat kan ik in de talen of dialecten
die wij thuis spreken?
Alleen invullen als jullie thuis meer dan één taal of dialect spreken
Vul in taal of
dialect:

2 e taal of dialect:
Luisteren

nee

een beetje

ja







ze over zichzelf en hun familie praten







Ik kan televisieprogramma’s volgen







nee

een beetje

ja

Ik kan thuis korte briefjes lezen







Ik kan boekjes lezen







Ik kan een krant lezen







nee

een beetje

ja







vandaag heb gedaan







Ik kan een grappig verhaal vertellen







nee

een beetje

ja







poëzie-album







Ik kan een verhaal schrijven







Ik kan thuis eenvoudige gesprekjes volgen
Ik kan mijn vader en moeder begrijpen als

Lezen

Spreken
Ik kan iets vertellen over mijn ouders,
broers en/of zussen
Ik kan mijn ouders vertellen wat ik

Schrijven
Ik kan thuis korte briefjes schrijven aan
mijn ouders
Ik kan een kort versje schrijven in een

6

Wat kan ik in de talen of dialecten
die wij thuis spreken?
Alleen invullen als jullie thuis meer dan één taal of dialect spreken
Vul in taal of
dialect:

3 e taal of dialect:
Luisteren

nee

een beetje

ja







ze over zichzelf en hun familie praten







Ik kan televisieprogramma’s volgen







nee

een beetje

ja

Ik kan thuis korte briefjes lezen







Ik kan boekjes lezen







Ik kan een krant lezen







nee

een beetje

ja







vandaag heb gedaan







Ik kan een grappig verhaal vertellen







nee

een beetje

ja







poëzie-album







Ik kan een verhaal schrijven







Ik kan thuis eenvoudige gesprekjes volgen
Ik kan mijn vader en moeder begrijpen als

Lezen

Spreken
Ik kan iets vertellen over mijn ouders,
broers en/of zussen
Ik kan mijn ouders vertellen wat ik

Schrijven
Ik kan thuis korte briefjes schrijven aan
mijn ouders
Ik kan een kort versje schrijven in een
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In welke talen heb ik les gehad
op school
Vul in:

taal 1 =

taal 2 =

taal 3 =

1 e taal:
Luisteren

nee

een beetje

ja







deze taal







Ik kan eenvoudige gesprekjes volgen







nee

een beetje

ja













nee

een beetje

ja

juf mij iets vraagt







Ik kan iemand begroeten







Ik kan iets over mijzelf vertellen







Ik kan de weg vragen en wijzen







Ik kan zeggen hoe laat het is







Ik kan iets kopen in een winkel







en wat niet







Ik kan zeggen waar ik woon







nee

een beetje

ja

ansichtkaart schrijven







Ik kan een kort verhaaltje schrijven







Ik kan mijn meester of juf begrijpen als ze
iets in deze taal zegt
Ik kan begrijpen waar liedjes over gaan in

Lezen
Ik kan eenvoudige verhaaltjes lezen
Ik kan eenvoudige briefjes, kaarten of
e-mailtjes lezen
Spreken
Ik kan antwoord geven als de meester of

Ik kan zeggen wat ik lekker, leuk of fijn vind

Schrijven
Ik kan een kort briefje, e-mailtje of
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In welke talen heb ik les gehad
op school
Deze bladzij alleen invullen als je meer dan één taal op school leert
Vul in:

2 e taal:
Luisteren

nee

een beetje

ja







deze taal







Ik kan eenvoudige gesprekjes volgen







nee

een beetje

ja













nee

een beetje

ja

juf mij iets vraagt







Ik kan iemand begroeten







Ik kan iets over mijzelf vertellen







Ik kan de weg vragen en wijzen







Ik kan zeggen hoe laat het is







Ik kan iets kopen in een winkel







en wat niet







Ik kan zeggen waar ik woon







nee

een beetje

ja

ansichtkaart schrijven







Ik kan een kort verhaaltje schrijven







Ik kan mijn meester of juf begrijpen als ze
iets in deze taal zegt
Ik kan begrijpen waar liedjes over gaan in

Lezen
Ik kan eenvoudige verhaaltjes lezen
Ik kan eenvoudige briefjes, kaarten of
e-mailtjes lezen
Spreken
Ik kan antwoord geven als de meester of

Ik kan zeggen wat ik lekker, leuk of fijn vind

Schrijven
Ik kan een kort briefje, e-mailtje of
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In welke talen heb ik les gehad
op school
Deze bladzij alleen invullen als je meer dan twee talen op school leert
Vul in:

3 e taal:
Luisteren

nee

een beetje

ja







deze taal







Ik kan eenvoudige gesprekjes volgen







nee

een beetje

ja













nee

een beetje

ja

juf mij iets vraagt







Ik kan iemand begroeten







Ik kan iets over mijzelf vertellen







Ik kan de weg vragen en wijzen







Ik kan zeggen hoe laat het is







Ik kan iets kopen in een winkel







en wat niet







Ik kan zeggen waar ik woon







nee

een beetje

ja

ansichtkaart schrijven







Ik kan een kort verhaaltje schrijven







Ik kan mijn meester of juf begrijpen als ze
iets in deze taal zegt
Ik kan begrijpen waar liedjes over gaan in

Lezen
Ik kan eenvoudige verhaaltjes lezen
Ik kan eenvoudige briefjes, kaarten of
e-mailtjes lezen
Spreken
Ik kan antwoord geven als de meester of

Ik kan zeggen wat ik lekker, leuk of fijn vind

Schrijven
Ik kan een kort briefje, e-mailtje of
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Vakantie!

Ben je wel eens in een land buiten Europa geweest?
Vul in:
Welke talen worden gesproken in de landen waar je geweest bent?
landen

talen

Plak stickers, kaarten of andere herinneringen aan die landen op een stevig stuk papier
en bewaar ze in je talenmap.
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Mijn taalverhaal

Je komt in Nederland veel talen tegen.
Op de televisie kun je programma’s van buitenlandse zenders
bekijken. Op de Nederlandse televisie zijn er veel programma’s in
andere talen, computerspelletjes zijn vaak in het Engels en ook op
verpakkingen staat vaak in veel talen wat erin zit.
Schrijf een taalverhaal waarin je opschrijft op welke manier jij met
andere talen te maken hebt. Denk maar eens aan
televisieprogramma’s, computerspelletjes, liedjes, recepten, enz.
Bewaar dat verhaal in je talenmap. Over een tijdje wil je het verhaal
misschien weer veranderen omdat je steeds weer opnieuw met allerlei
talen in aanraking komt.
Je mag teksten, kaarten, stickers in andere talen opplakken. Die kun je
dan ook allemaal in je map bewaren.
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Opdrachtblad
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