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DigiTaal
Werkvormen voor het taalonderwijs

Masja Mesie en Guus Perry
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1 uur practisch aan de slag!

Bespreek in een viertal:

1. Welke reclame(s) kun je je goed herinneren?

2. Wat gebeurt er in deze reclame?

3. Heeft de reclame een bepaalde slogan?

4. Wat zijn kenmerken van effectieve reclames? 
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Wat maakt een reclame effectief en onderscheidend? 

We inventariseren in Answergarden

Je kunt meerdere antwoorden invullen

Max. 20 karakters per antwoord

Go to: https://answergarden.ch/487668

https://answergarden.ch/487668
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Well known!

https://www.youtube.com/watch?v=3LJvV4dHtHA

https://www.youtube.com/watch?v=3LJvV4dHtHA
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Super Slogans

Slogan

• Dat zouden meer mensen moeten doen

• Dat zég ik

• Mannen weten waarom

• Ik ben toch niet gek?

• Niet omdat het moet, maar omdat het kan

• Ik durf het bijna niet te vragen

• Foutje, bedankt

• Stop een tijger in je tank

• Mijn huis is waar mijn ... staat

Product

• Stella bier

• Esso

• Cup-a-soup

• RVS 

• Gamma

• Jupiler bier

• Tele2

• Reaal

• Mediamarkt
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Super Slogans check

Slogan

• Dat zouden meer mensen moeten doen

• Dat zég ik

• Mannen weten waarom

• Ik ben toch niet gek?

• Niet omdat het moet, maar omdat het kan

• Ik durf het bijna niet te vragen

• Foutje, bedankt

• Stop een tijger in je tank

• Mijn huis is waar mijn ... staat

Product

• Cup-a-soup

• Gamma

• Jupiler bier

• Mediamarkt

• Tele2

• RVS 

• Reaal

• Esso

• Stella bier
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Taalactiviteit

Ontwerp je eigen reclame
• Gebruik een van de slogans (of bedenk er zelf één)

• Schrijf samen een script

• Maak een video en laat deze in de klas zien

Criteria: 

1. alle leerlingen moeten in de reclame aan het woord komen

2. ..... minuten in totaal

3. .........

4. .........
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Détail grossi
Qu’est-ce que c’est? 



9 van xx

Que pourrait-il être? 
Questions?
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Que pourrait-il être? 
Questions?
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What is it?



12 van xx



13 van xx

What is it?
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What is it?
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What is it?
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Maak 5 Close-ups

Binnen 5 minuten zijn jullie terug in het lokaal

Je werkt in tweetallen

Laat elkaar de close-ups zien 

Oefen met het stellen van vragen

of 

Maak 5 close-ups van een gebouw/kunstwerk 

Presenteer het gebouw/kunstwerk aan de klas

Language activity
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Meer opdrachten?
Boek en online 
https://www.coutinho.nl/digitaal/categorieen.html

https://www.coutinho.nl/digitaal/categorieen.html
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Chindogu
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Tekenen en raden

Ik teken mijn uitvinding en jullie raden

Sketchpad

• https://sketch.io/sketchpad/

https://sketch.io/sketchpad/
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Chindogu
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Een dag praktisch aan de slag met werkvormen? 

Studiedag ‘Taal leren met laptop en tablet/iPad’

Donderdag 8 juni 2017 

9:30- 16:00

In Aristo Utrecht

Een interactieve en inspirerende dag voor docenten over het 
gebruik van devices in de taalles (Inclusief het boek Digitaal!).  

Inschrijven via de site van De Talengroep www.detalengroep.nl

http://www.detalengroep.nl/
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Bedankt voor jullie aandacht!

Veel succes en plezier bij het 
inzetten van de werkvormen!

Masja Mesie

m.mesie@memo-onderwijs.nl

Guus Perry 

g.perry@gmail.com

mailto:m.mesie@memo-onderwijs.nl
mailto:g.perry@gmail.com

