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Speel mee met John en Joonie - Informatiefolder

Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius leren leerlingen op school het
Nederlands als een Vreemde Taal. Veel leerlingen horen en leren deze taal dus vooral op school. Om die reden kiezen steeds
meer scholen voor een functionele didactische aanpak die uitgaat van de belevingswereld en de meertaligheid van de
Caribische leerlingen. Speel mee met John en Joonie' is ontwikkeld om de leerlingen van groep 1 en 2 op een leuke, speelse
manier kennis te laten maken met het Nederlands. Daarbij komen TPR-activiteiten, spelletjes, muziek en bewegen, liedjes en
versjes en knutselactiviteiten aan bod. Bureau NVT was projectleider van dit project en heeft deze informatiefolder
samengesteld. Wilt u meer informatie over het project? 
Neem dan contact met ons op via info@bureaunvt.com. 

Hoe gebruikt u dit materiaal?

Waaruit bestaat het materiaal?  

Welke vorm heeft het materiaal?

Wat mag u doen met het materiaal?

U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. U kunt de lessen printen voor uw leerlingen of digitaal
beschikbaar maken. Indien u het lesmateriaal deelt, dient u de naam van het project en ontwikkelaars te vermelden. Deze
informatie vindt u in de handleiding en in het materiaal zelf.  
U mag dit werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Waar is het materiaal te vinden?

het materiaal van John en Joonie is te downloaden via de volgende website: https://johnenjoonie.wixsite.com/johnenjoonie 
Het materiaal is daarnaast te bereiken via de website van de Taalunie.
Ook via de website van Bureau NVT kunt u de website van John en Joonie vinden: www.bureaunvt.com/lesmateriaal.

Ons uitgangspunt is dat leerlingen op een speelse en positieve manier in contact komen met het Nederlands. Dit heeft als
voordeel dat de leerlingen de kans krijgen eerst rustig te observeren, zelfvertrouwen te krijgen en in een veilig klasklimaat hun
Nederlands kunnen oefenen. Er wordt hierbij gebruikt gemaakt van TPR, muziek en interactieve werkvormen.
Igie de Leguaan is de mascotte van het NVT-materiaal. Hij komt in alle praatplaten voor. Ook in de lessen wordt een handpop
gebruikt die Igie heet. Dankzij een handpop of knuffel kunt u makkelijk een dialoog starten, zonder dat u een tweede persoon
nodig heeft. Sommige kinderen vinden het gemakkelijker om tegen een knuffel te praten.
Er is een uitgebreide handleiding bij het materiaal waarin precies uitgeschreven staat hoe u met het didactische materiaal kunt
werken. Daarnaast zijn voor de eerste 8 thema's de lessen volledig uitgeschreven als voorbeeldlessen in de vorm van een
lesbrief. Aan de hand van de opzet van deze voorbeeldlessen kunt u de rest van uw lessen zelf vormgeven.  

praatplaat + een digitale praatplaat
flashcards bij de basiswoorden uit het thema
online en offline spelletjes 
werkbladen 
liedjes 
extra inspiratie  

Het NVT-materiaal voor de groepen 1 en 2 bestaat uit 20 voor de kleuters herkenbare thema’s uit het dagelijks leven en de
schoolomgeving. In de lessen komen vaste hoofdpersonen terug (John en Joonie) waarmee de kinderen zich kunnen
identificeren. Qua thema’s volgen we het leven van John en Joonie (en de kinderen) in hun klas, op school, thuis en op het
eiland. De praatplaten en alle andere illustraties zijn speciaal voor het materiaal gemaakt om voor de leerlingen herkenbare
situaties, natuur, dieren en kleding te hebben. De illustraties zijn aansprekend en kleurrijk zodat ze veel interactie stimuleren.  

De 20 thema's bevatten steeds hetzelfde didactische materiaal:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daarnaast bevat de website veel extra materiaal, zoals tips voor herhalingsweken en didactische aanwijzingen voor NVT-
onderwijs. 

Voor hoeveel jaar is het lespakket?  

Het pakket bevat lessuggesties waarmee u, afhankelijk van het aantal uren NVT op uw school, ongeveer 2 jaar NVT-
kleuteronderwijs kunt geven.  

Het pakket bevat zowel werkvormen die u samen in de klas kunt doen als werkvormen die u op het digibord of online kunt
uitvoeren. De praatplaten en flashcards kunt u projecteren op het digibord, maar de kwaliteit is ook zo gemaakt dat ze ook
geschikt zijn om af te drukken en te gebruiken in de klas.   
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