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Voorschoolse educatie NVT - Informatiefolder

Voor veel kinderen in het Caribisch deel van het koninkrijk is Nederlands een vreemde taal
(NVT).
Dat betekent dat zij het Nederlands niet als moedertaal hebben en deze taal ook niet veel om
zich heen horen. 
Om de lessen in en van het Nederlands in het funderend en voortgezet onderwijs zo goed
mogelijk te kunnen volgen, kan het spelenderwijs kennismaken met de vreemde taal op jonge
leeftijd dit zeker positief beïnvloeden. Om deze reden zijn er 50 activiteiten ontwikkeld voor
peuters. 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?
In de voorschoolse educatie is het niet de bedoeling dat er al echte NVT-lessen worden
gegeven. Dat past niet bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen. 
U kunt deze jonge kinderen wel op een speelse manier in contact laten komen met de taal. 
Dit zorgt voor meer zelfvertrouwen als zij naar de kleutergroep gaan; ze hebben die taal en
liedjes dan immers al gehoord. Het kennismaken met de vreemde taal doet u het best door
het aanbieden van spelletjes, liedjes en routines die regelmatig terugkomen. 

Waaruit bestaat het materiaal?  

dit ben ik
mijn familie
gevoelens
telleneu
kleuren
activiteiten
dieren
eten en drinken
het speelgoed
het weer

Het pakket bestaat uit 50 suggesties voor korte activiteiten met zeer jonge kinderen, zoals
spelletjes, liedjes en voorleesactiviteiten. De activiteiten zijn verdeeld over tien thema's:

Wat mag u doen met het materiaal?
U mag dit materiaal delen en bewerken voor uw eigen lessen. U kunt de activiteiten printen 
 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 wordt beschikbaar gesteld aan begeleiders voorschoolse educatie in de
Cariben via de website van de Taalunie. Ook via de website van Bureau NVT kunt u alles
downloaden: www.bureaunvt.com/lesmateriaal.
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