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Achtergrond

Leer mee met Sam en Saar - Informatiefolder

Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius leren leerlingen op school het
Nederlands als een Vreemde Taal. Voor de doelgroep PO werd het lespakket Leer mee met Sam en Saar ontwikkeld, een
pakket NVT-lesmateriaal voor leerlingen in groep 3 en 4. 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?  

De thema's 

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 NVT+ te vinden?

Het materiaal is te downloaden via de website van Sam en Saar: https://spark.adobe.com/page/Gj9USMUzPIlgP/
Het materiaal wordt ook beschikbaar gesteld aan leraren NVT in de Cariben via de website van de Taalunie.
Ook via de website van Bureau NVT kunt u alles downloaden: www.bureaunvt.com/lesmateriaal.

Een beschrijving van de opbouw van activiteiten in de les;
Een voorbeeldlesplan;
De antwoorden van de werkbladen.

In het lesmateriaal vindt u voor elk thema een aantal vaste onderdelen: praatplaten, woordkaarten, spelletjes, liedjes en
registratiebladen voor de lessen Nederlands als VreemdeTaal. Voor een optimale taalontwikkeling is het belangrijk om deze
onderdelen in een vaste opbouw in lesactiviteiten aan te bieden. Het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal is op alle
scholen en op alle eilanden anders ingericht. Er zijn onder meer verschillen in achtergrond, thuistaal, aantal lesuren en
leerdoelen. Daarom is het niet mogelijk een lesplanning per les, week of maand te geven.
Om u houvast te geven voor het voorbereiden en uitvoeren van uw lessen, geven wij u in de handleiding bij het materiaal:

1.
2.
3.

Het lesplan in de handleiding is nadrukkelijk een voorbeeld, omdat u zelf kunt beslissen, afhankelijk van de situatie op uw
school en in uw klas, hoe lang u over een thema doet. We geven u daarom, naast het materiaal, in de handleiding en op de
website van Sam en Saar op verschillende manieren suggesties en bronnen voor communicatief NVT-onderwijs.  

Op school
Eet smakelijk 
Mijn huis
In de kliniek
In de natuur
Spelen en sporten
Het weer
Beroepen
Feest vieren
Onder water  

Het materiaal bestaat uit 10 thema's, in totaal een lespakket met lessuggesties waarmee u, afhankelijk van het aantal uren
NVT dat u geeft per week, ongeveer 2 jaar kunt doen. 
De thema's zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

Een praatplaat met herkenbare situaties voor NVT-leerlingen;
Professioneel geïllustreerde woordkaarten bij het thema;
Spelletjes binnen het thema;
Liedjes en liedkaarten;
Werkbladen;
Registratiebladen. 

In het materiaal leren de kinderen mee met de kinderen Sam en Saar, die van dezelfde leeftijd zijn (8 en 7). In verschillende
werkbladen leren ze van alles over Sam en Saar en hun omgeving. Er is veel aandacht besteed aan de vormgeving van en
illustraties bij het materiaal, zodat deze herkenbaar en aansprekend zijn voor leerlingen op de Caribische eilanden.  
Ieder thema bevat vergelijkbaar didactisch materiaal:

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

http://www.bureaunvt.com/lesmateriaal

