Handleiding leerkracht Stellingwarfs op het Comperio College
Schoelejoar 2016/2017 De Oelen

Waarom Stellingwerfs?
De beoogde groep(de Oelen) heeft voornamelijk doelen op het gebied van executieve
functies. Het cursusjaar staat in het teken van voorbereiding op de brugklas. We weten dat
cognitief talentvolle leerlingen niet altijd sterk zijn in het gebruiken van ‘de geheugenroute’.
Rijtjes uit je hoofd leren is vaak lastig. Het leren van een vreemde taal is vooral het trainen
van het geheugen. Er is gekozen voor de streektaal, omdat we daarmee niet in het vaarwater
komen van satellietscholen die Spaans aanbieden of het VO. Voor de leerlingen is het
Stellingwerfs een vreemde taal, in die zin dat zij die thuis niet spreken. Ongetwijfeld zijn er
mensen in hun omgeving die dat wel doen. Dat geeft meteen de gelegenheid om te oefenen in
een andere omgeving dan school. Er kan zodoende transfer plaatsvinden en kinderen ervaren
wat de zin is van een andere taal kunnen spreken. Daarnaast hebben we als CC-team ons dit
jaar ten doel gesteld de projecten zo veel mogelijk uit de directe omgeving te halen.
Stellingwerfs leren past daar goed bij. De instap van de cursus geeft de mogelijkheid om
taalonderzoek te doen; een vorm van onderzoekend leren die nog niet aan bod is geweest.

Doelen
Taalbeheersing: Het leren beheersen van mondeling en schriftelijk Stellingwerfs op
basisniveau. Dit wordt getest tijdens een proeve van bekwaamheid.


je voor kunnen stellen



de weg vragen



planten en dieren kunnen benoemen



een verhaal kunnen begrijpen



een gesprek kunnen volgen in het Stellingwerfs



spellingregels ae- en aoklank, verkleinwoorden en meervoud kunnen toepassen



werkwoorden kunnen vervoegen



zinnen in een goede volgorde kunnen zetten
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Leren om te leren: Trainen van het geheugen en manieren leren om idioom en grammatica
makkelijk te kunnen leren. Onderzoekend leren; taalonderzoek doen.


idioom leren



grammatica beheersen



plannen huiswerk



Onderzoeksvraag kunnen stellen



Eenvoudig taalonderzoek uitvoeren

Tijdsinvestering
3 uur taalonderzoek n.a.v. thema elkaar begrijpen en les Nijntje in het dialect
Gedurende 15 weken 30 minuten instructie + 15 minuten huiswerk.
2x conversatieles in groepjes met ‘native speakers’
1x vogelexcursie bij de Lindeplas/Fryske Gea(facultatief)
1x excursie naar Stellingwarver Schrieversronte
Proeve van bekwaamheid

Materiaal
www.stellingia.nl en www.stellingwerf-heemkunde.nl
Europa/lingaspel, online lezingen Radboud universiteit,
http://www.stellingplus.nl/category/stellingwarfs-in-et-wild
bewerkte werkbladen o.a www.aduis.com
De grijpvogel
Stellingwarver voegelboek
Scriptie Rita Baas
Lessen over de streektaal Ilse Couweleers MA
Wetenschappelijke doorbraken in de klas. Radboud universiteit Nijmegen
www.wetenschappelijkedoorbrakenindeklas.nl
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De lessen
Introductie: Hoe ontstaat taal?
Uit wetenschappelijke doorbraken in de klas deel 5: Elkaar begrijpen
Lesdag 1 Hoe ontstaat taal?
Kijken naar de Klokhuisuitzending Hoe ontstaat taal?
Lesvragen: Hoe kan het dat mensen elkaar begrijpen?
Wat gebeurt er in het brein bij communicatie?
1. Filmpje Asimo (website www.wetenschappelijkedoorbrakenindeklas.nl )
Wat weten we al over het onderwerp? Welke vragen hebben we = vragenmuur.
2. Fribblespel spelen (kopie werkbladen)
Lesdag 2 en 3 Onderzoek doen.
1. Lezingen online; aantekeningen maken in de vorm van een mindmap.
2. Onderzoek: Onderzoeksvraag opstellen en plan maken voor taalonderzoek.(het boek
geeft voorbeeldvragen)
bronnen: o.a. Europa/lingaspel, www.stellingwerf-heemkunde.nl, lezingen Radboud
universiteit, http://www.stellingplus.nl/category/stellingwarfs-in-et-wild
Onderzoekje presenteren aan de groep.


Vraag van MOO: leer gebarentaal: spel je naam of laat de groep een zinnetje zien met
gebarentaal. (blz 124 Klokhuisboek Zoek het uit.
NB. Vervolg van dit taalonderzoek in week 6 ‘Nijntje-lessen’ van Ilse Couweleers MA
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Samenvatting lessen
les 1 De Tied/de tijd
Oriëntatie Stellingwerver historie en de taal
Verkenning van de cursus.
Materiaal: kopieën van werkbladen Stellingwerf en het Stellingwerfs.
Werkblad 1, woordenlijst 1 de tied.
Werkvorm: in 2-tal werkbladen lezen en vragen maken. Heemkundesite voor illustraties.
Extra: legpuzzel op de site. http://www.stellingwerf-heemkunde.nl/ (geschiedenis-legpuzzels)
Werkblad 6 uit de les: juf leest gedicht voor. In 2-tal werkblad 6 maken
Instructie werkblad en woordenlijst= huiswerk volgende week.
les 2 Het weer
Eigen beginsituatie bepalen: Wat begrijp je al?
Luisteren naar de taal
Leren van woordjes
Materiaal: boek De Grijpvogel(verhaal griffioen) 4 gedichten + werkblad, woordenlijst 2
het weer, werkblad 2.
Werkvorm: SO woorden les 1, Werkblad 1 nakijken
Juf leest verhaal Grijpvogel voor.
In 3-tal 1 gedicht+ werkblad. Samen lezen en maken, presenteren aan de
andere groepen. Juf leest gedicht voor in werkgroepje
Instructie werkblad en woordenlijst= huiswerk volgende week.
les 3 de familie/lijf en leden
Actief schriftelijk taal gebruiken
Taalbeschouwing: Verkleinwoorden begrijpen en leren schrijven
Materiaal: werkboek grammatica: instructiebladen verkleinwoorden, SO weerbericht,
verhaal pake Pepermuntien
Werkblad 3 en 4, woordenlijst 3 en 4 familie
Werkvorm:, SO: maak een weerbericht, Nakijken werkblad 2
Juf leest een deel van verhaal pake Pepermuntien voor.
Instructie/uitleg verkleinwoorden. De leerlingen lezen het verhaal zelf en voeren
de opdrachten uit.
Instructie werkblad en woordenlijst= huiswerk volgende week.
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les 4 in huus
Gebruiken van werkwoorduitgangen en deelwoord
Materiaal: toets mien lief + oefening 3 als overhoring, werkboekje grammatica en spelling,
woordenlijst 5 in huus, werkblad 5 huus, deurstreeppuzzel in huus.
Werkvorm: toets mien lief+ oefening 3 als overhoring Werkblad 3 en 4 nakijken.
Uitleg werkwoorden, oefening 4 samen maken.
Groepswerk: samen een huis maken(papier, op het raam of ..??) Bij dit huis
maken we in 2-tal zinnen. We plakken de zinnen erbij.
Instructie werkblad(puzzel en kleurplaat) Et Stellingwarfs prentenboek op de heemkundesite
voor uitbreiding woordenschat. opdracht om een oefening te doen op de site en woordenlijst=
huiswerk volgende week.
les 5 aan tafel
Gebruiken en ordenen van werkwoorden in een zin
eenvoudig gesprek kunnen voeren(Converseren met een Stellingwarver)
Materiaal:, werkbladen 6 grammatica en spelling, woordenlijst 6 eten, werkblad 7 eten,
tussentoets huis en inwoners,
Werkvorm: Werkblad 5 en puzzel nakijken. Tussentoets huus en inwoners
Werkblad 6 deelwoord en zinnen maken uitleg. Zinnen maken is huiswerk +
oefening zinnen maken op heemkundesite. In 3 of 4-tal gesprek van 15 a 20
minuten voorbereiden met uitgenodigde gasten. Introductie babbelegoegies
Instructie werkblad opdracht en woordenlijst= huiswerk volgende week.
Les 6 Praotien maeken
half uur conversatie met 2 of 3 uitgenodigde Stellingwervers
Taalonderzoek vervolg: Nijntje Pluis
Onderzoek naar streektalen
Onderzoek naar eigen kennis Stellingwerfs
Materiaal: woordenlijst 7 eigenschappen. Prentenboekjes, lesvoorbereiding Nijntje.
Werkvorm: Woordentoets, werkblad 7 nakijken . Les Nijntje in de streektaal.
http://prezi.com/1fozwucjibe3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Instructie opdracht en woordenlijst= huiswerk na de vakantie
Opdracht: ga op de site http://www.stellingwerf-heemkunde.nl/ eens kijken naar de verhalen
die er staan. Kun jij voor de kleutergroep een verhaal bedenken en illustreren? Kun je het
verhaal ook vertalen naar het Stellingwerfs? Je mag samenwerken.
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les 7 plaanten en dieren
Oefenen met het maken van zinnen met verkleinwoorden, werkwoorden en geleerde woorden.
Herhalen en toetsen van het geleerde
Spelling de samentrekkingen van persoonlijk voornaamwoord en werkwoord
Materiaal: woordenlijst 8 planten en dieren, werkblad 8, uitleg samentrekking, werkbladen
grammatica en spelling, toets 7
Toets: Woordentoets les 7 van Woordenlijst 1-7
Werkvorm: Woordentoets, verhalen bekijken. Uitleg samentrekkingen. Oefening maken en
bespreken.
Samen de spelling en vertaling controleren.
Instructie opdracht en woordenlijst= huiswerk
Les 8 noar schoele
Correct gebruik spelling en samentrekkingen in het Stellingwerfs toepassen.
Actief mondeling en schriftelijk taalgebruik oefenen.
Materiaal: woordenlijst 9 school en andere zaken werkblad 9, uitleg spelling algemeen,
werkboekje grammatica en spelling. Kaartjes Babbelegoegies, tassen, boekjes
Werkvorm: nakijken werkblad 8, maken tussentoets boerderijdieren. We maken een
verteltasse bij een eigen verhaal of een bestaand (prenten)boekje
Instructie: herhaling meervoud, verkleinwoorden, werkwoorden.
Spel Babbelegoegies uitbouwen. Kinderen kunnen zelf toevoegingen bedenken.
In groepjes verteltas vullen met boekje, spelletje, vertelplaat e.d.
Les 9 et brune gold
Doel: orientatie op landschap en geschiedenis van de Stellingwerven.
Woordkennis toepassen
Materiaal: werkbladen et brune gold, woordenlijst 10 gereedschap, werkblad 11, spel
babbelegoegies+ 100 Stellingwerver woorden.
Werkvorm: nakijken huiswerk. Werkbladen maken in 2-tallen. Presenteren verhalen
Les 10 Cantate van de Stellingwerven
Doel: kennis hebben van de geschiedenis van de Stellingwerven van prehistorie tot nu.
Materialen: werkbladen Cantate, kaarten voor de tijdbalk, woordenlijst 11 van alles en nog
wat, werkblad 12
verteltasse uiterlijk deze week.
Les 11 Uutdrokkings
Doel: kennen en gebruiken uitdrukkingen in het Stellingwerfs.
Oefenen zinnen maken
Materiaal: kaartjes hints, kaartjes voor leesplankje, woordenlijst 14 voegels en werkblad 14
Werkvorm: spel hints spelen. Klassikaal leesplankje bedenken en individueel een kaartje+
woord maken.
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Les 12 praotien maeken 2
Actief mondelingen schriftelijk taalgebruik oefenen in gesprek over een boek
Materiaal: woordenlijst 13, werkblad 14 praotien maeken, kaartjes boekenkring.
Nb. Voor volgende week om Stellingwerfse voegelboek vragen. Is op alle scholen
Werkvorm: boekenkring. Babbelegoegies, leesplankje afmaken .
Les 13 Samentrekkingen
Doel: gebruiken samentrekkingen in het Stellingwerfs
herhalen grammatica en spelling.
Materiaal: instructie- en oefenblad samentrekkingen, woordenlijst 15, werkblad 15
Werkvorm: instructie- en oefenles.
Les 14 Voegels
Doel: bewustworden van het grote aantal vogelsoorten in de Stellingwerven.
Herkennen en gebruiken van Stellingwerfse vogelnamen.
Materiaal: PPT Schrieversronte, schoolplaten vogels, kaartjes voor op de platen, oefenblad
zinnen maken
Les 15: voegelexcursie
excursie achter de Lindewijk in it Fryske gea(facultatief)
Les 16: proeve van bekwaamheid
Materiaal: de verhalen die de kinderen geschreven hebben. Voorbereiding gesprekje, mand
woordjes, papier, certificaten.
Werkvorm: mondeling: de kinderen vertellen kort iets over hun verhaal/tas in het
Stellingwerfs.
schriftelijk: dictee en met minimaal 5 en maximaal 20 woorden zinnen/verhaal
maken.
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De lessen
les 1 De Tied/de tijd
Oriëntatie Stellingwerver historie en de taal
Verkenning van de cursus.
Materiaal: kopieën van werkbladen Stellingwerf en het Stellingwerfs.
Werkblad 1, woordenlijst 1 de tied.
Werkvorm: in 2-tal werkbladen lezen en vragen maken.
Heemkundesite voor illustraties. Extra: legpuzzel op de site.
http://www.stellingwerf-heemkunde.nl/ (geschiedenislegpuzzels)
Werkblad 6 uit de les: juf leest gedicht voor. In 2-tal werkblad

6

maken
Instructie werkblad en woordenlijst= huiswerk volgende week.
Woordenlijst 1
De tijd
Nederlands
uur
dag
week
maand
jaar
avond
nacht
later
nauwelijks
soms, af en toe
vaak
meestal
altijd
vandaag
vanmorgen
vanmiddag
zomer
herfst
winter
voorjaar
pauze
de klok
ik heb geen tijd

De tied
Stellingwarfs
ure
dag
weke
maond
jaor
aovend
naacht
laeter
nauweliks
somstieden
pattietoeren
vaeke
meerstal
altied
vandaege
vandemorgen
vandemiddag
zommer
haast
winter
veurjoar
schoft
de klokke
ik kan ’t niet waachten
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Werkblad 1
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les 2 Het weer
Eigen beginsituatie bepalen: wat begrijp je al?
Luisteren naar de taal
Leren van woordjes
Materiaal: boek De Grijpvogel(verhaal griffioen) 4 gedichten + werkblad, woordenlijst 2
het weer, werkblad 2.
Werkvorm: SO woorden les 1, Werkblad 1 nakijken
Juf leest verhaal Grijpvogel voor.
In 3-tal 1 gedicht+ werkblad. Samen lezen en maken, presenteren aan
de andere groepen. Juf leest gedicht voor in werkgroepje
Instructie werkblad en woordenlijst= huiswerk volgende week.

Woordenlijsten 2 Het weer
Nederlands Stellingwarfs
zon
zunne
zonneschijn zunneschien
sneeuw
sni’j
hagel
haegel
regenbui
regenbuije
wind
wiend
ijs
ies
droogte
dreugte
warm
waarm
koud
koold
nevelig
nevelig
benauwd
benauwd
voorjaar
veurjaor
zomer
zoemer
herfst
haast
winter
winter

Werkblad 2
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les 3 de familie/lijf en leden
Actief schriftelijk taal gebruiken
Taalbeschouwing: Verkleinwoorden begrijpen en leren schrijven
Materiaal: instructiebladen verkleinwoorden, SO weerbericht, verhaal pake Pepermuntien
Werkblad 3 en 4, woordenlijst 3 en 4 familie
Werkvorm:, SO: maak een weerbericht, Nakijken werkblad 2
Juf leest verhaal pake Pepermuntien voor. Instructie/uitleg verkleinwoorden. De
leerlingen lezen het verhaal zelf en voeren de opdrachten uit.
Instructie werkblad en woordenlijst= huiswerk volgende week.
Verkleinwoorden
Hoe zien de verkleinwoorden in het Stellingwerfs er uit? Er zijn nogal wat bijzondere
vormen. De hoofdpatronen laten zich als volgt aan de hand van voorbeelden demonstreren.
Na gewone medeklinkers volgt -ien.
Als dat om de regel van de open of gesloten lettergreep nodig is, treedt een extra medeklinker
op. Voorbeelden zijn:
kopje - koppien
scheppe - scheppien
barg - bargien
oge - ogien
knecht - knechien
vracht - vrachien '

De uitgang -egien treedt in tegenstelling met het voorgaande op als na korte klinker + b
of d een stomme é volgt. Bovendien treedt de vorm -egien altijd op na een korte klinker
+ m, n, r of 1 en soms na een korte klinker + ng
Voorbeelden zijn:
slabbe - slabbegien
vodde - voddegien
karre - karregien
hol— hollegien
bolle - bollegien
koeme - koemegien
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dam - dammegien
kamme - kammegien
man - mannegien '
kanne - kannegien
tange - tangegien
tonge - ton gegien

De uitgang -tien treedt op na 1, r, n als die niet worden voorafgegaan door een korte,
volle klinker. Voorbeelden zijn:
maol - maoltien
schaole - schaoltien
stiekel - stiekeltien
wekker - wekkertien
bore— boortien
bien - bientien
haene - haentien
deken - dekentien
laeken - laekentien

De uitgang -pien treedt op na m als die niet direct wordt voorafgegaan door een
volle, korte klinker.
raem

- raempien

boom

- boompien

naeme
helm

- naempien

- helmpien

bessem

- bessempien
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verhael Pake Pepermuntien

Woordenlijst 3 Familie en vrienden
Nederlands
hoofd
nek
schouder
arm
hand
vinger
nagel
buik
rug
been
knie
teen
oog
oor
neus
mond
haren
hersenen
hart

Stellingwarfs
Heufd
nekke
scholder
aarm
haand
vinger
naegel
buuk
rogge
bien
kni’je
ti’je
oge
oor
neuse
mond
haoren
hassens
hatte

Woordenlijst 4 lijf en leden

Nederlands
vader
moeder
broer
zusje
zoon
neef
oma
opa
zwager
vriend, kamerad

Stellingwarfs
heit of va(der)
mem of moe(der)
breur
zussien
zeune
neve
beppe, soms opoe
pake
zwaoger
kameroad
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Werkblad 3

Werkblad 4

Werkblad 6
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les 4 in huus
gebruiken van werkwoorduitgangen en deelwoord
Materiaal: toets mien lief + oefening 3 als overhoring, werkbladen 6 grammatica en spelling,
woordenlijst 5 in huus, werkblad 5 huus, deurstreeppuzzel in huus.
Werkvorm: toets mien lief+ oefening 3 als overhoring Werkblad 3 en 4 nakijken.
Uitleg werkwoorden, oefening 4 wb 6 samen maken. Groepswerk: samen een huis
maken(papier, op het raam of ..??) Bij dit huis maken we in 2-tal zinnen. We
plakken de zinnen erbij.
Instructie werkblad(puzzel en kleurplaat) Et Stellingwarfs prentenboek op de heemkundesite
voor uitbreiding woordenschat. opdracht om een oefening te doen op de site en woordenlijst=
huiswerk volgende week.

Werkwoorden
De uitgangen zijn in de tegenwoordige tijd (t.t.): bij ik: -e of geen uitgang
Voorbeelden zijn:
ik biet(e)

ik bijt

biet ik?

ik heur(e)

ik hoor heur ik?

'ik boor',
maar: ...
omdat ik biete,
omdat ik heure.
Werkwoorden met d of b hebben altijd een –e.
Ik lude

ik luid

Ik hude

ik hoed hude ik?

Ik krabbe ik krab

lude ik?

krabbe ik?

De -e vervalt in de vragende vorm, Biet ik? , maar niet na d of b.
Bij werkwoorden als staon staan', gaon gaan' valt alleen de n af.
Ik stao
Ik goa
2e persoon t.t. enkelvoud
ie lopen

'jij loopt',

Loop ie?

Loop jij?

ie warken

'jij werkt';

Wark ie?

Werk jij?

jow lopen

'u loopt'

Lopen jow?

Loopt u?
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jow warken

'u werkt'.

Warken jow? Werkt u?

3e persoon t.t. enkelvoud
Hij warkt

hij werkt

warkt hij?

Zij fietst

zij fietst

fietst zij?

et regent

het regent

regent et?

Werkwoorden na d en b
in regelmatige werk-woorden treedt –et op,
hij hudet

hij hoedt

hij schrobbet hij schrobt.
2e persoon t.t. meervoud
Jim zeggen jullie zeggen
Jim numen jullie noemen

numen Jim ?

ze bruken

zij gebruiken

bruken ze?

ze lopen

zij lopen

lopen ze?

,
Verleden tijd
De uitgangen in de verleden tijd zijn -te, -de, -ede of geen uitgang
ik fietse
Ik leerde
ik beet (zonder -e, bij sterke werkwoorden)
ik krabbede (bij b verplicht –ede)
ik ludede of lude (bij d niet verplicht)

Sterke werkwoorden krijgen geen uitgang
Anders dan in het Nederlands komen er geen twee d's in werkwoorden als belanen 'belanden'
en branen branden'. De stam en het hele werkwoord bevat immers geen d. Men leest dus
braande brandde', belaande 'belandde'. Zo ook krijgt een werkwoord als vermoren
'vermoorden' geen twee d's in de verleden tijd. Men leest dus vermoorde. bij ie, hij,jow
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Werkblad 5 in huus
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Les 5 aan tafel
Gebruiken en ordenen van werkwoorden in een zin.
Eenvoudig gesprek kunnen voeren(Converseren met een Stellingwarver)
Materiaal:, werkbladen 6 grammatica en spelling, woordenlijst 6 eten, werkblad 7 eten,
tussentoets huis en inwoners,
Werkvorm: Werkblad 5 en puzzel nakijken. Tussentoets huus en inwoners
Werkblad 6 deelwoord en zinnen maken uitleg. Zinnen maken is huiswerk +
oefening zinnen maken op heemkundesite. In 3 of 4-tal gesprek van 15 a 20
minuten voorbereiden met uitgenodigde gasten. Introductie Babbelgoegiesspel
Instructie werkblad opdracht en woordenlijst= huiswerk volgende week.

Werkwoordordening
Persoonsvorm voorop, dan hulpwerkwoorden(rest gezegde)
Ik leup naor huus
Ik kon naor huus lopen

De persoonsvorm komt vrijwel altijd achteraan in een bijzin: ik was in huus en docht dat ik
him zingen heurde
maar staat vooraan in een vragende zin : Zo’j dat wel doen?
of een gebiedende zin: Gao dat now es een keer doen
Hi’j zee gien woord
Hi’j wol gien woord zeggen
’t Was jammer dat hi’j gien woord zeggen wol
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Werkblad 7
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Taalonderzoek vervolg:Nijntje Pluis
Onderzoek naar streektalen(vervolg)
Onderzoek naar eigen kennis Stellingwerfs
Materiaal: woordenlijst 7 eigenschappen. Prentenboekjes, lesvoorbereiding Nijntje.
Werkvorm: Woordentoets, werkblad 7 nakijken . Les Nijntje in de streektaal.
http://prezi.com/1fozwucjibe3/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Instructie opdracht en woordenlijst= huiswerk na de vakantie
Opdracht: ga op de site http://www.stellingwerf-heemkunde.nl/ eens kijken naar de verhalen
die er staan. Kun jij voor de kleutergroep een verhaal bedenken en illustreren? Kun je het
verhaal ook vertalen naar het Stellingwerfs? Je mag samenwerken.

Lesinstructie bij de Prezi

Les Nijntje in het dialect – taalkundig onderzoek
Aan het einde van deze les:
 Heb je zelf een klein taalkundig onderzoek uitgevoerd
 Heb je de verschillen tussen dialecten in beeld gebracht.
Introductie in Prezi. Vertel als introductie iets over taalkunde en het soort onderzoeken dat er
binnen dat gebied worden gedaan. Laat de kaart met de dialecten zien(Prezi). Vertel dat de
klas een onderzoekje in het klein gaat doen.
In de intro staan 3 vragen:
1. Wat zijn de voor- en nadelen van een standaardtaal in een taalgebied waar mensen
verschillende dialecten spreken?
2. De regionale verschillen in taalgebruik zijn tegenwoordig minder groot dan 100 jaar
geleden. Welke verklaringen kun je daarvoor noemen?
3. Er is onder taalkundigen discussie over de vraag of de standaardtaal verdwijnt door
groepstaal of groeien de verschillende talen naar elkaar toe en verdwijnt de variatie?
Wat verwachten jullie?
Quiz: 1. Drents 2. Limburgs 3. Rotterdams 4. Twents 5. Gronings 6. Vlaams 7. Westfries 8.
Veluws 9. Zeeuws. 10. Fries
Maak groepjes van drie en licht de opdracht toe:
Leerlingen gaan een dialectenschema invullen. Het Nederlands is het uitgangspunt en de
vraag is telkens hoe de klank in een bepaald dialect wordt uitgesproken. Soms is niet alleen
de klank van een woord anders, maar wordt er zelfs een ander woord gebruikt. In het tweede
schema moeten de leerlingen opzoek gaan naar de varianten van woorden en uitdrukkingen.
Lees ter introductie de eerste twee bladzijden van de Nijntjes samen. Vul daarna samen de
eerste delen van het schema in. Als de bedoeling duidelijk is kunnen de leerlingen zelf aan de
slag.( tekst ook op scherm in Prezi)
Bespreek de opdracht. Wat valt je op? Kun je een soort taalpad tekenen door Nederland?
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les 7 plaanten en dieren
Oefenen met het maken van zinnen met verkleinwoorden, werkwoorden en geleerde woorden.
Herhalen en toetsen van het geleerde
Spelling de samentrekkingen van persoonlijk voornaamwoord en werkwoord
Materiaal: woordenlijst 8 planten en dieren, werkblad 8, uitleg samentrekking, werkbladen
grammatica en spelling, toets 7
Toets: Woordentoets les 7 van Woordenlijst 1-7
Werkvorm: Woordentoets, verhalen bekijken. Uitleg samentrekkingen. Oefening maken en
bespreken. We maken boekjes of digitale verhalen van de geschreven verhalen.
Samen de spelling en vertaling controleren.
Instructie opdracht en woordenlijst= huiswerk
Toets 7
Dictee
1. Die maegies kun de hanen beter mit ziepe wasken.
2. Ie moe’n op é tied es een flinke buijje hebben.
3. Hi’j vleug uut bedde weg, want in de veerte kwam zien kammeroad d’r an fietsen.
4. Zokke dingen is gien aorigheid an.
5. Kommen jow now bi’j mi’j of ikke b’j jow?
6. Et is feitelik een bietien kienderlik aj’een benaan willen bi’j de koffie en gien stokkien
koeke.
Vertaal
Nederlands
uur
jaar
avond
nacht
later
vaak
meestal
altijd
vandaag
vanmorgen
herfst
ik heb geen tijd
zonneschijn
sneeuw
koud
voorjaar
broer
zusje
zoon
schouder

vertael
Stellingwarfs
ure
jaor
aovend
naacht
laeter
vaeke
meerstal
altied
vandaege
vandemorgen
haast
ik kan ’t niet wachten
zunneschien
sni’j
koold
veurjaor
breur
zussien
zeune
scholder
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arm
hand
buik
rug
been
knie
teen
slaapkamer
deur
waslijn

aarm
haand
buuk
rogge
bien
kni’je
ti’je
slaopkaemer
deure
wasliende

vijver
groentetuin
waterkoker
oven
wasmachine
pannenspons
gevoelig
aardig
gemeen
verstandig
boos
bijdehand
slim intelligent
brutaal
tang
bord
kopje
schoteltje
tafelkleed(zeil)
de tafel afruimen
aardappelen
rijst
groente
andijvie
rijstepap
vlees
taai
rijp

viever
gruuntetuun
waeterkoker
ovend
wasmesiene
pannespoonze
gevulig
aorig
gemien
verstaandig
hellig, kwaod
bi’jdehaand
slim, bi’j de tied
bertaol
tange
bod
koppien
schotteltien, paantien
zwilk
de taofel ofrumen
eerpels
ries
gruunte
andievie
riezenbri’j
vleis
taoi
riepe
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Grammatica van het Stellingwerfs

Samensmeltingen(‘moeilijk verbindingen’)
In het Stellingwerfs wordt veel gebruik gemaakt van samengesmolten vormen zoals aj’ ‘als je’ en kuwwe
‘kunnen we’. De voornaamste zijn hierna verklaard. Er doen zich af en toe vergelijkbare vormen voor die
hier niet zijn opgenomen.

We schrieven kuwwe ‘kunnen we’, awwe ‘als we’ en gien ku’we, wi’we. Mar nao een lange
klinker schrieven we gien dubbel mitklinkerteken. Dus: lao’we ‘laten we’, wee’we ‘weten
we’ en zo bin goed, mar verkeerd bin laowwe, weewwe of zo. Ok schrieven we moe’we,
krie’we en gien moewwe, kriewwe, want de klinkers oe en ie tellen as lange klinkers.
A’k
AJ’
a’k
da’k
dao’k
geloo’k
he’k
kree’k
krie’k
la’k
lao’k
leu’k
li’k
ma’k
moe’k
vrao’kvreu’k
wa’k
wao’k
wee’k
wi’k
zae’k
za’k
zo’k

als ik
dat ik
waar ik
geloof ik
heb ik
kreeg ik
krijg ik
lag ik
laat ik
liet ik
lig ik
mag ik
moet ik
vraag ik
vroeg ik
wat ik, was ik
waar ik
weet ik
wil ik
wou ik, word ik
zeg ik
zal ik, zag ik
zou ik

aj’
bi’j’
daj’
daoj’
deej’
doej’
gaoj
haj’
hej’
koj’
kreej’
kriej’
kuj’
kwaj’
laj’
laoj’
lej’
li’j’
maj’
moej’
moj’

als je
ben je
dat je
waar je
deed je
toen je, doe je
ga je
had je
heb je
kon je, kom je
kreeg je
krijg je
kun je
kwam je
lag je
laat je
leg je
lig je
mag je
moet je
moest je

staoj’
waj’
waoj’
weej’
wi’j’
woj’
zaj’
zej’
ziej’
zoj’
zuj’

sta je
wat je, was je
waar je
weet je
wil je
word je, wilde je
zag je
zeg je
zie je
zou je
zul je
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Type LAOJ’M, AJ’M
aj’m
bi’j’m
daj’m
daoj’m
deej’m
doej’m
aj’m
bi’j’m
daj’m
daoj’m
deej’m
doej’
gaoj’m
haj’m
hej’m
koj’m
kreej’m
laoj’m
lej’m
li’j’m
maj’m
meuj’m
moej’m
kriej’m
kuj’m
kwaj’m
laj’m
staoj’m
vraoj’m
waj’m
waoj’m
weej’m
wi’j’m
woj’m
zaj’m
zej’m
ziej’m

als jullie
zijn jullie
dat jullie
waar jullie
deden jullie
toen jullie, doen
jullie
als jullie
zijn jullie
dat jullie
waar jullie
deden jullie
toen je, doe je
gaan jullie
hadden jullie
hebben jullie
konden jullie, komen
jullie
kregen jullie
laten jullie
leggen jullie
liggen jullie
mogen jullie
mogen jullie
moeten jullie
krijgen jullie
kunnen jullie
kwamen jullie
lagen jullie
staan jullie
vragen jullie
wat jullie, waren
jullie
waar jullie
weten jullie
willen jullie
wilden jullie, worden
jullie
zagen jullie
zeggen jullie
zien jullie
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Type AWWE
awwe
biwwe
dawwe
hawwe
hewwe
kuwwe
kowwe
kwawwe
mawwe
mowwe
wawwe
wiwwe
wowwe
zowwe
zuwwe

als we
zijn we
dat we
hadden we
hebben we
kunnen we
konden we, komen we
kwamen we
mogen we
moesten we
wat we, waren we
willen we
wilden we, worden we
zouden we
zullen we

Type LAO’WE
dao’we
waar we
doe’w
doen we
gao’we
gaan we
geloo’we geloven we
krie’we
krijgen we
lao’we
laten we
meu’we
mogen we
moe’we
moeten we
stao’we
staan we
vrao’we
vragen we
wao’we
waar we
wee’we
weten we
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Werkblad 8
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Les 8 noar schoele
Correct gebruik spelling en samentrekkingen in het Stellingwerfs toepassen.
Actief mondeling en schriftelijk taalgebruik oefenen.
Materiaal: woordenlijst 9 school en andere zaken werkblad 9, uitleg spelling algemeen,
werkboekje grammatica en spelling. Kaartjes Babbelegoegies, tassen, boekjes
Werkvorm: nakijken werkblad 8, maken tussentoets boerderijdieren. We maken een
verteltasse bij een eigen verhaal of een bestaand (prenten)boekje
Instructie: herhaling meervoud, verkleinwoorden, werkwoorden.
Spel Babbelegoegies uitbouwen. Kinderen kunnen zelf toevoegingen bedenken.
In groepjes verteltas vullen met boekje, spelletje, vertelplaat e.d.
Huiswerk: woordenlijst en werkblad

Spelling Taelhulp veur et schrieven
1. Schrief de klaanken ao (slaopen) en ae (waeter) op die meniere, dus mit de a veurop.
De ao wodt dus de heldere ao-klaank mit bedoeld zoas in slaopen. De oo is hiel wat aanders.
In et woord aovend ('avond') hej' dus de heldere klaank krek as in slaopen. In 'De Ovend'
(betekenis: 'oven', uutspraoke: [oobmt]) zeg en schrief ie dus een o, gien ao!
2. De warkwoorden Mit de d’s en t’s gaot et mit dezelde regels as in et Nederlaans. Dus: hi’j
wodt, hi’j wodde. Dat hoolt ok in dat as een warkwoord zels gien d het, d’r ok gien twie d’s in
kommen kunnen. Een veurbeeld. Et warkwoord is branen. Daor zit gien d in, en dan wodt de
verleden tied dus braande. De tegenwoordige tied krigt dan alliend een t, dus hi’j braant. Dat
gaot ok op veur bi’jveurbeeld holen: hi’j hoolt. Et warkwoord holen het ommes ok gien d. Ok
over disse kwesties kuj’ veul vienen in et spellingboekien Hoe schrijf je ’t Stellingwerfs?
3. In et Nederlaans hebben flink wat warkwoorden in de verleden tied een aandere klinker,
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zoas in ‘bieden-bood’. Dat het et Stellingwarfs ok, zoas in bieden-beud. Mar et
Stellingwarfs het ok in de tegenwoordige tied nogal es een aandere klinker. Dat is bi’j de
woorden hi’j, zi’j, et, dus in et inkelvoold. Dus: hi’j bödt ‘hij biedt’, hi’j blift ‘hij blijft’ en zo
wat henne. Die vormen kuj’ ok allemaol makkelik vienen in et spellingboekien (aachterin).
4. Krek as in et Nederlaans schrieven we een lange klinker mit ien teken, as hi’j in een eupen
lettergrepe staot. Dus lopen en huzen . Mar dat moet dan ok in et verkleinwoord. Dus naost
huus schrief ie husien, naost boot schrief ie botien.
www.stellingplus.nl
antwoorden werkblad coördinaten
taelboek O1
gummegien M10
juffer J19
schaetsen J4
kammeraoties F10
tasse C3
penne C14
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les 9 et brune gold
oriëntatie op landschap en geschiedenis van de Stellingwerven.
Woordkennis toepassen
Materiaal: tussentoets les 7woordenlijst10 gereedschap, veen en werkwoorden, werkblad 11,
werkboekje
Werkvorm: dictee+ tussentoets 7, nakijken werkblad 9 en 10, werkbladen et brune gold;
stukje vertalen en beschrijven in Stellingwerfs. Filmpje over Domela
Nieuwenhuis en Pieter Jelles Troelstra.
http://www.11en30.nu/de-canon-vensters/domela-en-piter-jelles
spel Babbelegoegies.
Werken aan de verteltassen.
Huiswerk: werkboekje bladzij 6 oefening warkwoorden
Dictee les 9
1. D’r stonnen vuuf manluden op ‘e brogge
2. Aj’now schippien of botien zeggen, as et ding mar drieven blift.
3. Et is de laeste tied slim koold.
4. De boeren verbouwden hier veural eerpels, rogge, harver, gaste en lange leden ok wel
boekweit.
5. Disse huzen bin al dattig jaor old
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les 10 Cantate van de Stellingwerven
Kennis hebben van de geschiedenis van de Stellingwerven van prehistorie tot nu.
Materiaal: woordenlijst 11 werkblad 12 divers, werkbladen cantate, stevig papier, verf/stiften.
Boeken voor huiswerk.
werkvorm: dictee, werkbladen nakijken. Werkbladen lezen en vragen maken. Tijdbalk maken
met hele groep. Babbelegoegies
huiswerk: blz 7 grammaticaboekje+ woordenlijst en werkblad. Boek lezen.
Dictee les 10
1. De hekse veraanderde de preens in een gooldvis
2. Hej’ op e mark een oolde taofel en een stokmennig stoelen kocht?
3. Nee, ik hebbe een ni’je kaaste op de kop tikt.
4. Kuwwe ok zien as d’r goenend an ’t eierzuken binnen?
5. Nee, dat is te wied vort.
6. Zokke dingen is gien aorigheid an
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les 11 uutdrokkings
Kennen en gebruiken van uitdrukkingen in het Stellingwerfs
Oefenen met zinnen maken
Materiaal: woordenlijst 12 uutdrokkings, werkblad 13 uutdrokkings, kaartjes voor spel,
kaartjes voor leesplank, stiften, lijn.
Werkvorm: Leesplankje maken. Woorden bedenken en uitvoeren. Babbelegoegies spelen
Toets: hints spelen
Huiswerk: boek lezen en volgende week meenemen voor boekenkring. Woordenlijst en
werkblad
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Woordenlijst 12

Werkblad 13

Les 12 praotien maeken 2
Actief mondelingen schriftelijk taalgebruik oefenen in gesprek over een boek
Materiaal: woordenlijst 13, werkblad 14 praotien maeken, kaartjes boekenkring.
Nb. Voor volgende week om Stellingwerfse voegelboek vragen. Is op alle scholen
Werkvorm: boekenkring. Babbelegoegies, leesplankje afmaken .
Huiswerk: woordenlijst en werkblad, bladzij 8 grammaticaboekje
Toets dictee
Dictee 3
1. De vaort in Appelsche ligt stiefvol plezierboties
2. In de hujjinge woj’soms mar liever daj’in een botien op ‘e Lende laggen.
3. Ik gao da nliever zwemmen in et petgat
4. Vien ie et ok zo waarm?
5. Ik trekke mien zwembroek an.
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Woordenlijst 13

Werkblad 14
Les 13 Samentrekkingen
Doel: gebruiken samentrekkingen in het Stellingwerfs
herhalen grammatica en spelling.
Materiaal: instructie- en oefenblad samentrekkingen, woordenlijst 15, werkblad 15
Werkvorm: instructie- en oefenles.

les 14 voegels
Bewustworden van het grote aantal vogelsoorten in de Stelingwerven.
Herkennen en gebruiken Stellingwerfse vogelnamen
Materiaal: Woordenlijst 14 voegels, werkbladen 15 en 16 voegelpuzzel, voegels voeren,
schoolplaten, PPT vogels+ werkbladen. Stellingwerfs voegelboek(en). Kaartjes
vogelnamen
Werkvorm: (toets)namen vogels op schoolplaten plakken. PPT bekijken en werkbladen vogels
maken.
Huiswerk blz 9 grammatica, woordenlijst en werkblad
Antwoorden werkblad voegels voeren: pinda: vink, brood: blauwborst, zaad:
kwikstat/bouwmannegien, vis: zulvermeeuw en liester, voegelvoer: blauwgien, vet zwatte
liester, kopje: schofferd
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Werkblad 16

Woordenlijst 14

Werkblad 15

Facultatief les 15 Voegelexcursie
Op vogelexcursie achter de Lindewijk in it Fryske Gea met Harm Smid. Vertrek om 9.00 uur
op de fiets.
Materiaal: woordenlijst 15, werkblad 17 puzzel.
Werkvorm: excursie, napraten, voorbereiding op laatste werkbladen.
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Les 16 veurbereiding op et examen
Oefenen voor mondeling deel examen
Woordenlijst 15

Woordenlijst 15

Examen/ excursie Schrieversronte en afleggen proeve van bekwaamheid
Mondeling: veurstellen en vertellen over eigen verhael.
Schriftelijk: dictee, verhael maeken met minimaal 5 en maximaal 20 woorden
Idee: kluis even bekijken. Daarna verhaal vertellen of voorlezen
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