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De volgende thema’s komen dit jaar bij STAAL taal aan bod.

In dit thema over strips fantaseert een kind in de themafilm dat hij de held is in zijn eigen 

stripverhaal. De kinderen ontdekken in de lessen daarna hoe tekst en beeld in strips worden 

gebruikt, hoe je er humor in brengt, improviseren een dialoog en schrijven zelf een strip, waar 

ze met de hele klas een stripboek van maken.

De familie staat in dit thema centraal. In de themafilm ontdekt een jongen bij het maken van 

een stamboom wel heel opvallende gelijkenissen. De kinderen onderzoeken uitdrukkingen 

over familie en de herkomst van Nederlandse achternamen, beschrijven hun eigen familie aan 

elkaar. Ze schrijven een waargebeurd familieverhaal en presenteren dat.

Twee kinderen geven in de themafilm verschillende lichtbronnen aan elkaar door. In de 

lessen daarna leren de kinderen uitdrukkingen over licht kennen, communiceren ze met licht, 

verklaren in een gesprek een lichtverschijnsel. Ze schrijven een informatief artikel over licht en 

publiceren dat.

Dit thema gaat over fotografie. In de themafilm zijn de kinderen bezig als verslaggevers, maar 

worden ze zelf het onderwerp van een fotoreportage. In de lessen onderzoeken de kinderen de 

functie van beelden en alinea’s in teksten, praten ze over de gebeurtenis op een foto, maken 

ze een bijschrift bij een foto en schrijven en publiceren ze een krantenartikel met foto.

In de themafilm wil Liesje voor haar Canadese vriendin een karakteristieke foto van Nederland 

maken. Maar wat is echt Nederlands? In de lessen kijken de kinderen naar dialecten in 

Nederland, onderhandelen ze over wat typisch Nederlands is, maken ze een schrijfplan voor 

een informatieve tekst en schrijven en geven ze een les over Nederland.
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In dit thema over helden presenteren Jaap en Corine in de themafilm een heldenverkiezing. In de 

klas kijken de kinderen naar de trappen van vergelijking, het taalgebruik in odes, praten ze over 

wie volgens hen een lintje verdient, beschrijven ze een eigen held en schrijven een ode die ze 

presenteren voor de camera.

In de themafilm gaan Anniek en Pleuntje in het natuurmuseum op zoek naar buitenissige dieren. 

In de lessen leren de kinderen woorden over bijzondere dieren, spelen ze het Gekkedierenweetjes-

spel, kijken en praten ze over maffe dieren in de diepzee. Ze schrijven een mini-werkstuk over een 

dier en houden daar een mini-spreekbeurt over.

In dit thema over geluk vertelt Tjerk in de themafilm over een koffer vol geluk. De kinderen kijken 

naar spreekwoorden en gezegden over geluk, gelukwensen elkaar op verschillende manieren, 

schrijven een persoonlijke gelukwens en maken daar een gedicht van dat ze publiceren.


