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Achtergrond

NVT-lesbrieven - Informatiefolder

Op de Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius leren leerlingen op school het
Nederlands als een Vreemde Taal. Het lezen of voorlezen van Nederlandstalige kinderboeken is vaak lastig, door gebrek aan
culturele of talige voorkennis. Biblionef, Taalunie en Bureau NVT werkten daarom samen aan een project waarbij er NVT-
lesbrieven werden ontwikkeld bij 10 Nederlandstalige kinderboeken op verschillende niveaus. Bureau NVT heeft de lesbrieven
geschreven 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?  

Elke lesbrief heeft dezelfde opbouw. De lesbrief start met een introductie en uitleg voor de leerkracht. De verschillende stappen
worden uitgelegd, met daarbij suggesties voor de aanpak in de les. Met deze stappen heeft u genoeg materiaal om op een aantal
verschillende momenten aandacht te besteden aan het boek.  
Daarachter vindt u werkbladen voor de leerlingen. Deze kunt u kopiëren voor de leerlingen en uitdelen. De leerlingen kunnen
hierop schrijven en individueel aan de werkbladen werken of klassikaal. U kunt de werkbladen meteen allemaal kopiëren en
uitdelen als een boekje of per les.  
De keuze van de boeken is gebaseerd op de collecties die Biblionef wereldwijd verspreid voor verschillende doelgroepen. Kies
dus een boek dat geschikt is voor uw doelgroep. Wij hopen dat deze lesbrieven u inspiratie geven bij het behandelen van
Nederlandstalige kinderboeken in uw NVT-les. 
 

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 wordt 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.

Deze lesbrieven zijn geschikt om klassikaal te gebruiken bij de volgende tien Nederlandstalige kinderboeken:

Lesbrief 1 De droomkoffer
Lesbrief 2 Eerst jij, dan ik 
Lesbrief 3 Familiegeheim
Lesbrief 4 Ik ... Jij ....
Lesbrief 5 Julius Zebra
Lesbrief 6 Kikker vindt een schat 
Lesbrief 7 Kleuterpret 
Lesbrief 8 Nederland gezien door kinderogen
Lesbrief 9 Poes en hond ruimen op
Lesbrief 10 Poes en hond atlas 

U kunt met behulp van de lesbrief het boek samen met de kinderen behandelen. In de lesbrief vindt u dus oefeningen vooraf,
tijdens en na het lezen. Het is dus uitdrukkelijk niet de bedoeling dat u het boek eerst gaat lezen met de leerlingen en dat u
daarna de lesbrief gaat doen. U behandelt het boek aan de hand van de lesbrief.  

http://www.bureaunvt.com/lesmateriaal

