
Locatie: 
OBA, Oosterdokskade 143, 
1011 DL Amsterdam
Forumzaal

Tijd: 
15.45-17.15 uur 
(inloop vanaf 15.30 uur)

Aanmelden: 
oba.nl/po 

Prijs: 
€ 25,- per college 

Taalcoalitie Amsterdam  
(OBA, Taalvorming, De Schoolschrijver)

De OBA, De Schoolschrijver en Stichting Taal vorming 
organiseren dit schooljaar een serie Creatieve Taal 
Colleges voor leerkrachten primair onderwijs in  
Amsterdam. De Creatieve Taal Colleges geven  
theoretische onderbouwing en praktische ideeën  
om met meer aandacht te lezen, praten en schrijven.

De Taalcoalitie wil aansluiten bij het (landelijke)  
leesoffensief en bijdragen aan het stimuleren van  
leesmotivatie en taalplezier en het vergroten van  
kansengelijkheid voor kinderen in Amsterdam. 

Creatieve 
Taal Colleges



16 november
Thematisch werken met rijke taal
Anneke Smits, Hogeschool Windesheim

Het is belangrijk om op scholen taalrijkdom te creëren 
door het veelvuldig thematisch (voor)lezen van boeken 
met rijke taal. Hierdoor  krijgen alle kinderen de input 
hebben voor het opbouwen van de rijke taal- en  
kennisbasis  nodig is voor leesbegrip. In deze lezing  
zal Smits het begrip rijke taal concretiseren en ingaan op 
de koppeling tussen rijke taal en thematisch werken.

8 februari
Dialogisch Schrijven: een integrale  
aanpak voor betekenisvol taalonderwijs 
Anneleen Mulder en Renske Bouwer 
Taalvorming en Universiteit Utrecht

De lessenreeks ‘dialogisch schrijven’ integreert lezen, 
schrijven en gesprekken voeren. Leerlingen lezen elkaars 
teksten en gaan hierover in gesprek. Door steeds het 
perspectief van lezer en schrijver in te nemen, leren ze hoe 
ze een boodschap kunnen overbrengen. Dit zorgt voor 
meer plezier in schrijven en betere teksten. De lezing, met 
zowel praktische handvatten als een onderbouwing van de 
effectiviteit van de aanpak, is geschikt voor leerkrachten in 
de midden- en bovenbouw. 

5 april
Leesplezier en woordenschat vergroten
Enne Koens, Kinderboekenschrijver  
en Schoolschrijver. 

Tijdens deze workshop ervaar je als leerkracht hoe je  
met de aanpak van De Schoolschrijver creativiteit en 
nieuwsgierigheid kan activeren bij kinderen uit groep  
3-8, zodat ze met meer plezier gaan lezen en verhalen 
schrijven en hun woordenschat vergroten. Aan de hand  
van verschillende creatieve opdrachten en boekentips  
van Enne Koens maak je zelf mee hoe het in de praktijk 
werkt, en krijg je lees- en schrijftips mee die je meteen  
kunt inzetten in de klas. 


