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Dossier: Kijken en luisteren in de klas:
Man over woord

beste leraar
Het tweede nummer van de Netwerk
TaalCentraal Nieuwsbrief ligt voor u,
en het schooljaar snelt in een rechte
lijn naar zijn einde. Tijd om de balans
op te maken van de voorbije maanden.
Met de verkiezingen voor de deur en
alle heisa rond de start van het WK
voetbal, beloven het nog een paar
geanimeerde maanden te worden.
En dan spreken we nog niet van
de talrijke schoolactiviteiten die
traditioneel deze periode mee kleur
geven …
Te midden van al dit geweld zijn
boeiende (taal)lessen natuurlijk heel
welkom, en daarbij willen wij u graag
helpen. In ons vorig nummer heeft

u kennisgemaakt met eigentijdse
benaderingen van literatuur in de klas.
Deze keer gaan we de vaardigheden
kijken en luisteren in de verf zetten.
Wie aan taal op televisie denkt, denkt
aan Man over woord. Voor leraren
Nederlands is deze alom geprezen
Canvasreeks zeker geen onbekende.
Op een geestige en onbevangen
manier ging zanger-acteurpresentator Pieter Embrechts in elke
aflevering op zoek naar de schoonheid
en de raadselen van onze taal. De
eerste reeks in 2011 was zo succesvol
dat er meteen een tweede volgde.
Blijkbaar bestaat er dan toch een
(groot!) publiek voor een programma
over … taal.
Intussen hebben wij goed nieuws voor
alle leraren die de Man over Woordfilmpjes omwille van hun intrinsieke
waarde in hun lessen Nederlands
gebruiken: dankzij een samenwerking
met de VRT kon Netwerk TaalCentraal
twee dvd’s uitbrengen met een
selectie van telkens vijf fragmenten
per graad. Bovendien zorgden
onze auteurs voor een didactische
verwerking bij elk fragment, zodat u

meteen aan de slag kunt. In deze
nieuwsbrief laten we u graag
kennismaken met drie uitgewerkte
lessen.
Waar wij ook heel blij mee zijn, is
dat we DE Man over Woord wisten
te strikken voor een gesprek.
We ondervroegen hem over het
programma, over taalvernieuwing,
dialect en nog veel meer.
Wie hem in levenden lijve aan het
werk wil zien, raden we zijn nieuwste
Nederlandstalige programma
‘Apenbloed en Engelengezang’ aan.
Verderop in deze nieuwsbrief geven
wij vierentwintig vrijkaarten weg
voor een aangename concertavond.
We hopen u ook deze keer te
inspireren voor boeiende en
beklijvende lessen Nederlands.
Veel leesplezier en…
tot volgend schooljaar!
Jan Depraetere
Uitgever Nederlands
secundair onderwijs
jan.depraetere@vanin.be
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“IN tAAl moEt jE ooK IN jE joggINg
KuNNEN roNdlopEN.”
bij wie kunnen we beter terecht als we over taalliefde willen praten, dan bij Pieter embrechts?
Acteur, zanger, liedjesschrijver, en natuurlijk presentator van Man over woord, het Canvas-programma dat
heel wat leraren Nederlands heeft geholpen taalliefde te kweken bij hun leerlingen. we hebben het met hem
over taal als kledij, over Duvels drinken bij wijze van taalexperiment, zijn zwak voor taalcreatievelingen en
zijn nieuwe Nederlandstalige liedjes.

W

e treffen Pieter op een zonnige namiddag in zijn
thuisstad Antwerpen, in café de Wattman op de
Draakplaats. Als we hem vragen naar zijn ervaringen
als presentator van Man over Woord, steekt hij net zo
enthousiast en onbevangen van wal als in het programma
zelf. Zijn aangeboren nieuwsgierigheid en het aanstekelijk
enthousiasme waarmee hij over taal praat, uiten zich
tijdens ons gesprek regelmatig in verbaasde uitroepen
als: ‘Dat is toch straf, hé!’ en: ‘Daar ben ik enorm van
verschoten.’
iNgehoNgerD
We beginnen met een voor de hand liggende vraag: Is
Pieter Embrechts zelf meer op zijn taalgebruik gaan
letten, sinds hij Man over Woord gemaakt heeft?
“Eigenlijk niet. Als theatermaker en songschrijver was
ik altijd al veel met taal bezig, met de gelaagdheid van
woorden.” Op taalpurisme zal men hem zeker niet kunnen
betrappen. “Ik moet vaak hard lachen met taalfouten.
Kijk maar eens op de website taalvoutjes.nl, dat is een
echte aanrader. Wat juist en fout is, interesseert mij niet
echt. Wél wat je met taal kunt vertellen. Ik heb een zwak
voor mensen die met taal buiten de lijntjes kleuren, die
er nieuwe dingen mee doen. De schrijver Peter Verhelst
bijvoorbeeld, of de vrolijke Nederlandse vogels van de
Jeugd van Tegenwoordig. Die durven ‘foute’ dingen te
doen. Ze denken los over de dingen heen, bijna zoals
kinderen. Die zeggen ook vaak de leukste dingen, die je
met nieuwe ogen naar de taal doen kijken. Neem nu mijn
neefje Emilio, die zegt voor het eten: ‘Ik heb echt honger,
ik ben uitgehongerd.’ en na het eten: ‘Voilà, ik ben terug
ingehongerd.’ Echt schoon vind ik dat.”

in de wereld gebeurt. Wordt de samenleving diverser,
zoals in Europa het geval si met alle vluchtelingen
en migranten, dan wordt de taal dat ook. Je ziet dat
bijvoorbeeld in Borgerhout, waar natuurlijk veel mensen
van Marokkaanse komaf wonen. De kinderen van mijn
zus komen dan thuis met uitspraken als ‘O’Allah’. Ik vind
dat geen verarming. Je kunt wel zeggen: onze taal moet
onze taal blijven, maar diezelfde taal zit nu ook al vol
woorden die uit andere landen komen. Denk maar aan de
geschiedenis van het woord ‘gazet’<onderwerp van een
aflevering van Man over Woord - red>. Eerst had je gaze,
dat ‘goud’ of ‘schat’ betekende, en toen dat muntstuk, de
gazetta, de kleinste cent die er in Italië was. Toen maakten
ze een krant en die kostte één muntstuk, één gazetta.
En zo werd de krant dus de gazetta. Dat woord is dan via
Frankrijk naar ons gekomen en zo is het gazet geworden.
Ik bedoel maar: het is altijd veel rijker en gelaagder dan
je op het eerste gezicht zou denken, daar ben ik echt van
verschoten.”

gAzet
Waar hij zich bij het maken van Man over Woord keer op
keer over heeft verbaasd, is dat taal zich eenvoudigweg
niet laat sturen. “Taal is gewoon een reflectie van wat er
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gefliPte oNtMoetiNgeN
Over taalverrijking gesproken, hoe heeft hij zelf de
hilarische Man over Woord-aflevering over het Spokaans
ervaren? “Dat waren soms wel geflipte ontmoetingen.
Wat die man (Rolandt Tweehuysen, de bedenker van
het Spokaans –red) heeft gedaan, is een soort van
denkoefening, maar wel een denkoefening die ongelooflijk
uitgekleurd is. Er is zelfs een reisgids van Spokanië
verschenen. Daarin vind je bijvoorbeeld dat Hirko de
hoofdstad van Spokanië is, dat er twee operagebouwen
zijn, dat daar opera’s opgevoerd worden van die en die
componisten … Pieter is er zelf nogal ambivalent over:
“Het is heel knap, maar het heeft ook iets heel droefs. Zijn
hele leven is die man bezig met die taal . De woordenschat
is helemaal klaar, de grammatica is sluitend. Al die
moeite voor een taal die niemand spreekt . Tegelijkertijd
heeft hij daar natuurlijk met heel veel plezier dagelijks
aan gewerkt.”

“je persoonlijkheid
weerspiegelt zich in je in
je taal. Al op heel jonge
leeftijd kun je een soort
van poëzie hebben.”

“Ik vind taalfouten
vooral erg grappig.”
DrANg NAAr DiAleCt
We komen te spreken over dialecten. Het valt op dat
Pieter Embrechts, toch een geboren Antwerpenaar,
niet echt ‘Aentwaerps’ spreekt. “Dat heeft denk ik met
opvoeding te maken. Ik vind Antwerps eigenlijk een
heel moeilijk dialect. Mijn docent bij Herman Teirlinck
was Wannes Vandevelde, dus ik heb wel wat Antwerps
gehoord, maar ik heb zelf nooit echt gesproken. Terwijl
ik het een supercharmant dialect vind; ik hoor sowieso
heel graag dialecten.”
Wat vindt hij van de recente heropleving en herwaardering van de dialecten? “De achterliggende idee van
het ABN,” doceert hij , even terug in zijn rol van Man
over Woord-presentator,“ was om Vlaanderen een
nieuwe identiteit te geven, los van het Frans en los
van het ‘Hollandse’ Nederlands. Men wilde kunnen
zeggen: dit is wie wij zijn. Wij kunnen ons lostrekken
van de Vlaamse klei, loskomen van de dialecten,
komen tot één gemeenschappelijke taal. Maar dat is
dus niet echt gelukt. Want wat je nu ziet is terug een
drang naar meer dialect, ook op de televisie. En toch: in

biogrAfie

pIEtEr EmBrECHtS
PersoNAliA
Geboren in 1972 te Antwerpen. Broer van showcollega’s
Bert en Tine Embrechts.
oPleiDiNg
Studeerde in 1994 af aan de Antwerpse theaterschool
Studio Herman Teirlinck, afdeling Kleinkunst.
MuzieK
Hij was lid van de Vlaamse Latinband El Tattoo del
Tigre. In 2004 bracht hij Maanzin uit, een cd met Nederlandstalige liedjes. In het voorjaar van 2014 betreedt hij
de podia met nieuw Nederlandstalig repertoire.
In 2007 ontving hij een Vlaamse Musicalprijs (beste
inhoudelijke prestatie) voor de door hem geschreven
tekst en muziek van de musical Sunjata.

Nieuwsbrief

ACteerwerK
Debuteerde In 1993 als tv-acteur in de VRT-serie
Meester, hij begint weer!
Daarna volgden onder andere Kulderzipken (1996), het
Peulengaleis (1999) en de Smaak van De Keyser (2008).
Hij had een rol in twee bioscoopfilms: Zus & Zo (2001)
en TBS (2008).
In het theater werkte hij onder meer met de
Kakkewieten en de Roovers. Met vriend en
tekstschrijver Dimitri Leue maakt hij voorstellingen in
het kader van het multimediale project W@=D@, dat ook
op Ketnet te zien is.
tV-PreseNtAtie
2006: W@=D@ (VRT)
2008: Mijn Sport Is Top (Ketnet)
2011 en 2012: Man over woord (Canvas)
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het eerste seizoen van Man over Woord zag je duidelijk
dat iedereen, jong of oud, naast het dialect ook een
soort van Standaardnederlands wil kunnen spreken:
een taal waarin niet je afkomst doorklinkt en waarin
iedereen zich kan vinden. En dat men ook vindt dat die
taal in de media, op het journaal … te horen moet zijn.”
Een beeld uit Man over Woord dat bij Pieter Embrechts
is blijven hangen, is de vergelijking van taal met kledij.
“Thuis loop je in je oude jeans, als je uitgaat, trek je
iets chiquers aan. In je taal wil je ook kunnen variëren:
bij sommige gelegenheden wil je een ‘mooie’ taal
kunnen hanteren, en soms wil je ook gewoon in je
jogging kunnen rondlopen, meer ontspannen met je
taal omgaan dus. Dat vond ik heel schoon gezien van
die professor. Ik houd geen pleidooi voor de tussentaal,
hoor. Ik constateer gewoon met vreugde dat enerzijds
de rijkdom en charme van de volkse dialecten niet
teloor gaan, maar dat anderzijds de mensen ook een
gemeenschappelijke taal willen beheersen.”
geeN CADeAu
Als je mij nu vraagt: wat is de moeilijkste taal die er
is, dan zeg ik: het Nederlands. Daar ben ik pas echt bij
stil gaan staan na de Man over Woord-aflevering over
struikelblokken van onze taal. Al die nieuwe Belgen
die het Nederlands moeten leren, ik denk dat dat geen
cadeau is. Al die dingen die voor ons een evidentie zijn,
zoals de plaats van het werkwoord in de zin, of waar een
woord begint en eindigt, die zijn dat voor hen helemaal
niet. Daarom vinden wij bijvoorbeeld dat Marokkaanse
Belgen zo’n beetje ‘zeurend’ praten. Ze hebben geen
‘s’ en geen zachte ‘g’, want ze hebben die klanken als
kind nooit geleerd. Ze hebben alleen maar de ‘ch’. Veel
mensen zeggen dan: zo moeilijk is dat toch niet? Maar
dat is het wel. Stel je maar voor dat je zelf naar China
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of India zou gaan en ineens een aantal heel nieuwe
klanken zou moet leren. Nee, het Nederlands blijkt
gewoon een heel moeilijke taal te zijn.”

“Ik houd geen pleidooi voor
de tussentaal. Ik vind het
schoon als men én dialect
én standaardtaal wil
kunnen spreken.”
riJKDoM
Het is misschien een clichévraag, maar hebben zijn
leraren Nederlands hem beïnvloed als het om taal
gaat? “Ik heb op een Steinerschool gezeten. Daar is
natuurlijk van in de lagere school al veel aandacht
voor toneel, spelen met taal, ook met andere talen
trouwens. Er waren er meer hoor, maar mijn docente
Nederlands Liesbeth Wolfs heeft een blijvende indruk
op mij nagelaten. Die gaf ons bijvoorbeeld als opdracht:
verzin tegen morgen maar een sonnet, maakt niet
uit waarover. Het toffe was dat ze zelf ook meedeed.
Daarmee liet ze zien dat ze het ook plezant vond, dat
het voor haar ook wel een opgave was. Dat is toch iets
heel anders dan dat iemand jouw werk naast dat van
Shakespeare houdt en zegt: in vergelijking hiermee is
wat jij maakt maar een mager beestje. Zo leerde ik dat
je al op heel jonge leeftijd een soort van poëzie kunt
hebben, dat je persoonlijkheid zich weerspiegelt in
je taal. Er is toen een dichtbundeltje uitgebracht met
gedichten van die klas. Als ik dat nu teruglees,denk ik:
ongelooflijk wat een rijkdom daar al getoond wordt!”
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oei, tAAl!

Nieuwe lieDJes

Zou er misschien in Pieter Embrechts een leraar
Nederlands schuilgaan? “ Ik heb wel het talent om iets
over te brengen. Maar jammer genoeg kan ik het niet
grammaticaal correct doen. Als ik les zou geven aan
kinderen van 12, 13 jaar, zou ik ze vooral bewust willen
maken van de context van taal, en de eigen wereld die je
ermee kunt creëren. Ik heb een aantal projecten gedaan
voor de organisatie ‘Te Gek’, die probeert om geestelijke
gezondheidszorg wat uit de taboesfeer te halen. Ik sprak
toen een psycholoog die zie: je moet nooit vergeten dat
iets pas voor anderen bestaat, als je het in woorden giet.
Met taal creëer je een wereld. Om iets over te brengen,
moet je het in woorden kunnen omzetten. Het ene kind
heeft daar al meer aanleg voor dan het andere. Laatst bij
de opnames van Café Corsari lieten we kinderen aan het
woord over de afkorting ‘oké’. Waar zou die voor staan?
Sommige kinderen barstten direct los in een spervuur:
olifant, oor, orthodox enzovoort. Maar anderen klapten
compleet dicht: oei, taal … biep! Dat kan met verlegenheid
te maken hebben, maar ook met hun achtergrond. Niet
iedereen is van huis uit evenveel met taal bezig.

Na tien jaar staat Pieter Embrechts weer op de
planken met Nederlandstalige liedjes. Een bewuste
keuze? “Absoluut. Nadat ik twee jaar geleden het
Nederlandstalige album Maanzin uitbracht, ben
ik doorgegaan met het schrijven van liedjes in het
Nederlands, soms ook op vraag van projecten voor
Radio 1. Ik vond dat altijd heel fijn om te doen. Deze
tournee stond twee jaar geleden gepland. Het eerste
idee was: we gaan gewoon de liedjes van de cd
‘Maanzin’ brengen. Want toen die uitkwam hebben we
daar heel weinig uit gespeeld, omdat ik daarna te veel
door andere dingen in beslag werd genomen. Maar
toen dat concert dichterbij kwam, ben ik meer en meer
liedjes in het Nederlands beginnen schrijven, want ik
wilde ook nieuwe dingen doen. Dat heeft geresulteerd
in een bijna volledig nieuw concert.
Het is niet evident om in het Nederlands te zingen, maar
het is wel heel direct,en je stelt je kwetsbaar op. Dat is
ook de kracht ervan. Je moet de mensen meenemen in
je verhaal.

weDstriJD
WIN!

Apenbloed en engelengezang
Maak kans op één van de duotickets voor Apenbloed en engelenzang:
een concert van Pieter embrechts in een cultureel centrum bij jou in
de buurt.
Er zijn per locatie telkens 3x2 tickets te winnen.
•
•
•
•

17 mei 2014 – Oostkamp – OC De Valkaart
31 mei 2014 – Heusden-Zolder – CC Muze
7 juni 2014 – Geraardsbergen – CC De Abdij
20 juni 2014 – Antwerpen – De Roma

wat moet je doen?
1. Beantwoord de volgende vraag:
Hoe heet het eerste Nederlandstalige album van Pieter Embrechts?
2. Stuur uw antwoord door naar nieuwsbriefnederlands@vanin.be
3. Vermeld voor welk optreden (datum en locatie) u graag tickets had ontvangen
4. Vermeld het antwoord op de schiftingsvraag:
Hoeveel mensen zullen er in totaal deelgenomen hebben aan de wedstrijd op maandag 12 mei om 12.00 u.
De wedstrijd wordt afgesloten op maandag 12 mei om 12.00 u.
De winnaars worden zo snel mogelijk persoonlijk verwittigd.

Nieuwsbrief
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er
zelf aan de slag met Man ov

woord?

Ook uit de tweede reeks van Man over woord selecteerden we 15 fragmenten. Deze zijn zowel geschikt voor eerste, tweede als
derde graad.
Drie van deze fragmenten kan al je bekijken op www.netwerktaalcentraal.be.
U vindt er onmiddellijk ook de didactische verwerking bij, zodat u er zelf mee aan de slag kan in uw klas.
Hieronder hebben we de didactische verwerking bij het fragment Zie je wat ik je vertel opgenomen.
De didactische verwerking bij de andere twee fragmenten (voor de eerste graad: Communicatie tussen dieren, voor de derde
graad: Groter als/dan) vindt u online.

TWEEDE GRAAD

Fragment 2 Zie je wat ik je vertel?

als we
Lichaamstaal is niet weg te denken
n vertellen
spreken. Onze mimiek, onze hande
vaak meer dan woorden.
k hebt om
Maar als je alleen je handen en je mimie
en het erover
je uit te drukken, wat dan? We hebb
in deze les.

1 Doventaal onder de loep
Bekijk de reportage van Man over woord en beantwoord de vragen.
1 Beantwoord de W-vragen rond priester Charles-Michel de L’Épée.

/5

Wie?
Wat?
Wanneer?
Waar?
Waarom?

2 Praten doven enkel in losse woorden? Waarom (niet)?

/2

3 Waarom is gebarentaal een eigen taal? Geef vijf elementen.

/5

•
•
•
•
•
4 Hoe worden nieuwe woorden verspreid?

6

6

/2

Fragment 2 | Zie je wat ik je vertel? | tweede graad

Dossier: Kijken en luisteren in de klas: Man over woord

Nieuwsbrief

5 Hoe ziet het gebaar van Facebook eruit? Waarom?

/2

6 Welk gebaar wordt gebruikt voor de volgende personen? Waarom?

/4

Naam

Gebaar

Waarom?

Alexander

Cyntia

7 Waar of niet waar?
Bewering

/10
Waar / niet waar?

Bewijs

Doven kunnen over alles
met elkaar spreken in
gebarentaal.
Gebarentaal is universeel.

Een naam is vaak
gebaseerd op een
positief of negatief
kenmerk van een
persoon.
Een naam heb je in de
dovengemeenschap niet
voor altijd.
Doven zijn visueel
ingesteld en geven
speciﬁeke namen aan
mediaﬁguren.

Fragment 2 | Zie je wat ik je vertel? | tweede graad
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2 Waar zijn die handjes?
1 Ook wij gebruiken vaak onze handen bij het communiceren.
• Wat betekenen de volgende gebaren?
• Herken je de personen of de situatie?

8

8

Fragment 2 | Zie je wat ik je vertel? | tweede graad
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2 Noteer drie mogelijke redenen waarom je jouw handen gebruikt als je spreekt.
•
•
•
•
•
3 Welke gebaren maak jij om je woorden kracht bij te zetten?

3 Er zijn doventolken en doventolken
Lees het artikel. Beantwoord de vragen.

‘IK BEN EEN
KAMPIOEN
GEBARENTAAL’
De Zuid-Afrikaanse gebarentolk die tijdens de
herdenkingsplechtigheid van Nelson Mandela bakken
kritiek kreeg, verdedigt zijn optreden. Hij kreeg mogelijk een
schizofrenieaanval op het podium, klinkt het. De werkgever
van de man is verdwenen, zegt een minister. (Foto: AFP)
De 34-jarige gebarentolk Thamsanqa Jantjie verklaarde in de Zuid-Afrikaanse krant The Star dat hij stemmen
in zijn hoofd begon te horen en begon te hallucineren. Dat resulteerde in gebaren die geen betekenis
hadden en waarover dove mensen over de hele wereld zich boos maakten.
‘Er was niets dat ik kon doen’, zegt Jantjie, die naar eigen zeggen medicatie neemt voor schizofrenie. ‘Ik was
alleen in een erg gevaarlijke situatie. Ik probeerde mezelf te controleren en de wereld niet te tonen wat er
aan de gang was. Ik heb er veel spijt van.’
Hij weet niet wat de aanval veroorzaakte. ‘Het leven is onrechtvaardig. De ziekte is onrechtvaardig. Iemand
die de ziekte niet begrijpt, zal denken dat ik dit verzin.’
In een radio-interview toonde de gebarentolk zich nog tevreden met zijn optreden. ‘Ik denk dat ik
een kampioen ben in gebarentaal’, reageerde hij op de vraag of hij gelukkig was met zijn werk op de
herdenkingsplechtigheid.
WERKGEVER VERDWENEN
Miljoenen tv-kijkers zagen de man dinsdag aan het werk op de herdenkingsplechtigheid voor Nelson
Mandela, die door vele wereldleiders werd bijgewoond. Verschillende doven en slechthorenden zeiden dat
de man gebaren verzon en zomaar iets deed. Experts zeggen dat hij zelfs de basistekens voor ‘dank u’ of
‘Mandela’ niet kende. Jantjie werd wereldnieuws.
De regering en het ANC verklaarden dat ze niet wisten wie de gebarentolk was, hoewel hij op beelden van
twee grote ANC-evenementen te zien is. Zo vertaalde hij ook al op het podium voor de Zuid-Afrikaanse
president Jacob Zuma. Zelf zegt de gebarentolk dat hij voor het bedrijf SA Interpreters werkt dat door het
ANC was ingehuurd voor de ceremonie.
Volgens de Zuid-Afrikaanse viceminister Hendrietta Bogopane-Zulu is dat bedrijf plots in het niets
verdwenen. Ze gaf toe dat er een vergissing is gemaakt, en ze zei dat het land zich niet hoeft te schamen.
‘Hij begon goed, maar werd moe’, zegt Bogopane-Zulu, die erop wijst dat gebarentolk Xhosa spreekt.
‘Engels was een beetje veel voor hem.’
Bron: Reuters

Fragment 2 | Zie je wat ik je vertel? | tweede graad
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1 Beantwoord de W-vragen.
Wie?

Wat?

Waar?
Wanneer?

Waarom?

2 Welke reden gaf de man op voor zijn onprofessionele aanpak?

3 Hoe reageerde de Zuid-Afrikaanse regering hierop?

10

4 Waarvoor staan Reuters en AFP? Wat is hun functie?

4 Zeg het met je handen
1 Wat betekenen de volgende gebaren?

1

5

2

3

6

4

7

8

Fragment 2 | Zie je wat ik je vertel? | tweede graad
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11

12

betekenis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2 Vertel wie je bent in gebarentaal.
• Je houdt rekening met uiterlijke kenmerken voor je naam.
• Je denkt na hoe je een werkwoord kan weergeven in gebarentaal.
• De anderen proberen te achterhalen wat jij duidelijk wilt maken.
3 Beeld een mediaﬁguur uit in gebarentaal.
Kennen

Kunnen

•
•
•
•

•
•
•
•

Je weet wat gebarentaal is.
Je weet hoe gebarentaal ontstaan is.
Je kent de W-vragen
Je weet wat persagentschappen zijn.

Je kunt geconcentreerd luisteren en kijken.
Je kunt de W-vragen terugvinden in een tekst.
Je kunt gebarentaal hanteren.
Je kunt een persagentschap herkennen.

Fragment 2 | Zie je wat ik je vertel? | tweede graad
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Dossier: Kijken en luisteren in de klas: Man over woord
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Man over woord
reeks 1 en 2 van Man over woord
(+ didactische verwerking)
beschikbaar bij Netwerk taalCentraal
1

hoe kan ik de Man over woord
dvd inzetten in de klas?
Man over Woord (reeks 1) en Man over Woord (reeks 2) bevatten
elk vijftien verrassende fragmenten uit het succesvolle
Canvasprogramma met Pieter Embrechts waarin hij op zoekt
gaan naar de schoonheid en geheimen van onze taal.
Wij selecteerden per graad voor elke dvd telkens vijf fragmenten.
Elk fragment werd voorzien van een uitgebreide didactische
verwerking inclusief correctiesleutel. Al het didactisch materiaal
is via knooppunt te downloaden in word- of pdfformaat. De
gekozen fragmenten bouwen in vele gevallen voort op een
lesonderwerp dat in Netwerk TaalCentraal aan bod kwam.

2

ACtIE

1 en 2)
Bestel de twee dvd’s (reeks
van Man over Woord tijdelijk
voor slechts

€

25*

Sur f naar
www.net wer ktaalcentraal.be
en vul het bestelformulier in.
* Actie geldig tot 30/0 6/2014
zolang de voor raad strekt

of

Nog vragen?
Neem contact op met de klantendienst (secundair.onderwijs@vanin.be) of contacteer uw regiovertegenwoordiger

v.u. Winfried Mortelmans, Nijverheidsstraat 92/5, BE-2160 Wommelgem

uw vertegenwoordiger
stijn forier
0498 91 19 10 - stijn.forier@vanin.be
Provincie Limburg, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen
(postcodes 9300-9500),
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Veronique Verbruggen
0498 92 11 35 - veronique.verbruggen@vanin.be
Provincie Antwerpen (behalve postcode 2800), Oost-Vlaanderen
(postcodes 9000-9150)
Asella De Vos
0472 40 39 55 - asella.de.vos@vanin.be
Provincie Oost-Vlaanderen (behalve postcodes 9000-9150 en 9300-9500), West-Vlaanderen,
Antwerpen (postcode 2800)

• Nijverheidsstraat
• 2160
12 Uitgeverij Van InDossier:
Kijken en 92/5
luisteren
inWommelgem
de klas: Man over woord
tel. 03 491 14 80 • fax 03 491 94 39 • uitgeverij@vanin.be • www.vanin.be
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geef meer
dan les

