
Week 1: Kennismaken en taaldoelen
Zorg dat je een boekje hebt, waarin je de antwoorden opschrijft. Dit mag 
ook in je moedertaal. 
Aan het einde van de cursus, gaan we namelijk nog een keer kijken wat 
je opgeschreven hebt. Is er iets veranderd?

Uitspraken
Opdracht 1: 
Passen deze uitspraken bij jou? 
Cijfer 1 betekent: Past helemaal niet bij mij. 
Cijfer 10 betekent: Past helemaal bij mij.
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10   n.v.t.
Ik kan in het Nederlands zeggen wat ik bedoel.

Ik kan de Nederlandse taal schrijven. 

Ik kan luisteren naar wat anderen vertellen.  

Ik kan een gesprek voeren in het Nederlands.

Ik kan in het Nederlands schrijven wat ik bedoel. 

Ik begrijp het Nederlandse nieuws op televisie.

Ik kan de krant, of een boek in het Nederlands lezen.  

Ik ben niet bang om fouten te maken in het Nederlands.

Ik heb er plezier in om Nederlands te leren.

Ik kan de computer gebruiken.  

Ik kan via internet met andere mensen spreken of schrijven. 

Ik kan mijn smartphone goed gebruiken.

Ik voel me zeker als ik achter de computer zit.

Ik kan communiceren met de school van mijn

kind via e-mail of app (bijvoorbeeld Magister).

Ik heb goed contact met de (voor)school van mijn kind.

Ik kan goed communiceren met de juf of leerkracht.

Ik kan mijn kind goed helpen bij het huiswerk.

Ik weet wat er op de (voor)school van mijn kind gebeurt.

Ik kan de nieuwsbrieven of e-mails van de (voor)school goed lezen. 

Ik heb goed contact met andere ouders op de (voor)school.

Ik weet hoe het Nederlandse onderwijs in elkaar zit.

Als ik iets op de (voor)school niet begrijp, durf ik vragen te stellen.11



Cirkel
Opdracht 2:
Schrijf in het midden van de cirkel je eigen naam. In de bin-
nenste ring schrijf je de namen van je gezinsleden en directe 
personen waar je veel mee omgaat.

In de buitenste ring schrijf je de namen van de mensen waar 
je mee te maken krijgt buiten jouw directe omgeving (denk 
bijvoorbeeld aan je buren, de school, de dokter, de winkel, de 
gemeente).

Opdracht 3:
Wanneer en met wie spreek of schrijf je in het Nederlands? 
Omcirkel deze namen en bespreek dit met je begeleider. Zijn 
er situaties waarbij je het spannend vindt om in het Nederlands 
te spreken?

22



Spin
Opdracht 4:  Je hebt hiervoor een pen en papier nodig.
Maak daarop een spin. Zoals hieronder.

In het midden staat school. Schrijf in de andere cirkels 
woorden waarmee je als ouder te maken krijgt op de school. 
Bespreek dit vervolgens met je begeleider. Zijn hier leerdoelen 
bij te bedenken?

3

School



Opdracht 5:
Deze spin kun je nog een keer maken en zelf iets bedenken 
wat je in het midden wilt schrijven.
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Persoonlijke doelen
Wat wil je de komende weken leren?

Opdracht 6:
Taaldoelen: Wat wil je beter kunnen in het Nederlands?
Bijvoorbeeld: “ik wil met de juf of meester in het Nederlands kunnen praten”
“Ik wil de nieuwsbrieven van de school kunnen lezen.”
“Ik wil een praatje in het Nederlands kunnen maken bij de bakker.”
“Ik wil mijn uitspraak verbeteren.”
“Ik wil goed een sollicatiegesprek kunnen voeren in het Nederlands.”
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Opdracht 7:
Wat wil je weten of leren over de (voor)school van je kind?
Bijvoorbeeld: “Ik wil mijn kind beter kunnen helpen bij begrijpend lezen of rekenen.”
“Ik wil de app van de school kunnen gebruiken.”
“Ik wil een tienminuten gesprek voorbereiden.”
“Ik wil meer weten over het kiezen van een basisschool of middelbare school.”
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Opdracht 8:
Lees je doelen een keer door en kies maximaal 3 doelen uit die 
je het meeste aandacht wilt geven. 
Wat vind je het belangrijkste om de komende weken te leren?

 

                     

Je bent klaar met je leerdoelen! 7



Week 8 - Terugblik
Gefeliciteerd, je hebt meegedaan aan De school voor ouders en 
bent bijna klaar!
 
Uitspraken
Opdracht 1:
Tijdens het intakegesprek heb je uitspraken aangekruist. Bekijk 
deze terug. Wat vind je dat er verbeterd is? 

Opdracht 2:
Beantwoord de volgende vragen door deze te bespreken met 
 je begeleider en/of op te schrijven.

Wat heb je geleerd de afgelopen weken?

Hoe kijk je er op terug?

Waar ben je trots op?
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Taal & leerdoelen
Lees de taal en leerdoelen door, die je aan het begin hebt 
opgeschreven en bespreek ze met je begeleider en/of schrijf 
ze hieronder op. Heb je hier aan gewerkt? Wat vond je goed 
gaan? Wat viel er tegen? 

Evaluatie - taaldoel(en):
Is er iets veranderd? Heb je meer zelfvertrouwen gekregen? 
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Evaluatie - doelen school:
Is er iets veranderd? Heb je meer zelfvertrouwen gekregen, of kennis?

Hoe ga je nu verder met Nederlands leren? Weet je wat de 
mogelijkheden zijn om verder te leren? 

Je bent klaar met de cursus! We zijn trots op je! 10


