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 TaalTol, JAARPLAN 2017 – onderweg naar groei!         Januari 2017 

 

De vereniging TaalTol is in 2016 actief geweest op verschillende vlakken. Zo heeft ze de dragers ontwikkeld waarbinnen 

de projecten plaatvinden, te weten: Klassewerk – voor PO en VO, DrukCar – een mobiele minidrukkerij voor activiteiten 

op locatie – bruTAAL, voor volwassenen die laaggeletterd zijn en zich willen ontwikkelen. Daarnaast is ze actief geweest 

met het uitbreiden van het netwerk en het herdefiniëren van de organisatie.  

 

In 2017 staan de volgende activiteiten op de agenda:  

 

ORGANISATIE 

 De vereniging wordt overgezet naar een Stichting. 

Er zijn 4 leden van Raad van Bestuur. Bestuurstaken zijn onbezoldigd. 

Naast het bestuur wordt een Raad van Toezicht geïnstalleerd. Deze bestaat uit 3 leden, ook deze taken zijn onbezoldigd. 

 

 Professionaliseren 

Eline Krottje (bestuurslid projecten) heeft in april de cursus “Verankeren van cultuureducatie in het basisonderwijs” met 

succes afgesloten. Lopende het schooljaar 2017/2018 wordt het project TaalTreffers met Kunst doorontwikkeld, getest en 

getoetst bij 4 basisscholen in de gemeente Hoogeveen. 

 

TaalTreffers met Kunst – wordt als basisprogramma doorontwikkeld en geschikt gemaakt voor voortgezet onderwijs en 

volwasseneducatie.  

 

TaalTol wil zich dit jaar meer profileren en zichtbaar maken. 

 

TaalTol schrijft dit jaar een strategisch plan, waarin visie, missie, doelstellingen en meerjarenplan. 

 

 

PROJECTEN 

 Klassewerk: cultuureducatie projecten voor basis- en voortgezet-onderwijs. 

 

TaalTreffers met Kunst, een ontmoeting tussen taal en diverse kunstdisciplines, vanaf groep 2 t/m 8. 

TaalTreffers met Kunst, is een cultuureducatie programma voor basisonderwijs. Het programma bestaat uit 4 Treffers, die 

geven het kader aan. Iedere Treffer voldoet aan de kerndoelen Nederlands en Kunstzinnige oriëntatie voor basis 

onderwijs (zie kerndoelen poster in bijlage 1) en bevat 4 sessies waarin een verwerkingsopdracht. Een Treffer kan 

eenvoudig worden opgenomen in het kerncurriculum van de school en als opeenvolgend programma worden ingezet. 

Naast de kerndoelen Kunstzinnige oriëntatie en Nederlands, sluit het programma aan op de kerndoelen oriëntatie op 

jezelf en de wereld: Ruimte nr. 47 en Tijd nr. 51 en 52. 

 

Sessie A – is ontwikkeld, getest en getoetst in schooljaar 2017. 

Sessie B, C en D, worden (hangende de subsidiegelden) doorontwikkeld in schooljaar 2017/2018. 

Tijdens de ontwikkelfase wordt er een creatieve alliantie aangegaan met 4 basisscholen te Hoogeveen.  
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OBS Het Spectrum, CBS De Sprong, OBS De Driesprong en OBS Tiendeveen. 

De klankbordgroepen bestaan uit ICC, Taal-coördinator, directie en TaalTol. 

Voor het ontwikkelen van TaalTreffer A is een subsidie verleend door Compenta en de Stichting Albino. 

 

TaalKunstig, ontmoeting tussen Poëzie en Druktechnieken voor groep 5/6 

Leerlingen gaan in de klas aan de slag met taal en poëzie. Ze maken een haiku aan de hand van een zelf gekozen thema. 

Daarna ontvangen de leerlingen een beeldende workshop met grafische technieken via TaalTol.  

De eerder gemaakte Haiku’s worden met behulp van verschillende druktechnieken (o.a. Werkman) verwerkt in een 

vouwboek XL. Een papierstrook van 150 x 80 cm, die later wordt gevouwen tot een boek met 6 bladzijdes, plus een voor- 

en een achterkant. Er wordt in groepjes gewerkt, van ongeveer zes leerlingen. Iedere leerling maakt een eigen bladzijde, 

de kaft is een gezamenlijk project. Tijdens het maakproces worden leerlingen gestimuleerd tot samenwerking en na 

denken over verschillende boekvormen zoals een spellenboek, een vakantieboek, een hobbyboek of een fraaie 

poëziebundel. Zo ontstaat op natuurlijke wijze interactie en krijgt het prentenboek vorm in tekst en beeld. Aan het eind 

van de workshop hebben de diverse werkgroepen een fraai prentenboek gemaakt, waaruit ze aan elkaar kunnen 

voorlezen en het zo presenteren. 

 

Dit programma is opgenomen in het basis cultuureducatie programma van de Bibliotheek Hoogeveen. Dat staat garant 

voor intekening. In de gemeente Hoogeveen zijn ongeveer 33 basisscholen, hoeveel hiervan intekenen en hoe groot de 

opdracht uiteindelijk wordt, blijkt in juli van dit jaar.  

 

De Platenkoffer van Ede, ontmoeting tussen Erfgoed, thema verlies en Druktechnieken voor groep 7/8. 

Aanvullend op de les ’t Twijde Perron ontvangen de leerlingen een beeldende workshop met grafische technieken via 

TaalTol. Leerlingen hebben ter voorbereiding een korte tekst of gedicht geschreven met als onderwerp: afscheid. 

Afscheid nemen komt op verschillende manieren, bijvoorbeeld naar huis gaan na een leuke vakantie, of je gaat verhuizen 

naar een andere stad, maar ook een overlijden van een dierbaar persoon of vluchten voor een oorlog. Jou tekst is het 

uitgangspunt voor de poëzieposter die je gaat maken. De poster maak je op A2 formaat, dat is lekker groot. Een mooi 

drukwerk wordt opgebouwd in laagjes en daarvoor hebben we veel verschillende materialen en technieken nodig. Je gaat 

aan de slag met sjabloneren (Werkman), stempelen en materiaaldruk. Aan het eind van de workshop hebben de 

leerlingen een mooie poster in tekst en in beeld. 

 

Deze workshop staat aangemeld op de website www.deplatenkoffervanede.nl  

Deze website is ontwikkeld door ICC-er Maschinka Bosman naar aanleiding van een eerdere samenwerking over verlies 

en verwerking middels verbeelding. TaalTol staat hierop aangemeld en scholen kunnen zich inschrijven. 

 

TaalDwalen, Ontmoeting tussen Taalspel en Druktechnieken voor groep 5/6. 

TaalDwalen bestaat uit twee onderdelen: “Schrijver in de klas", verzorgd door kinderboeken schrijver Mariken Jongman 

en "Druktechnieken", verzorgd door beeldend kunstenaar Eline Krottje van TaalTol. 

De les van Mariken Jongman is erop gericht om kinderen op een creatieve manier nieuwe woorden te laten bedenken. 

Deze nieuw bedachte woorden worden omgezet in een ritmisch onzin-gedicht. Vervolgens vormt 

dit onzin-gedicht weer de basis voor de druktechniekles van TaalTol. 

 

Tijdens de les Druktechnieken wordt er gewerkt op een grote strook wit papier van 150 x 500 cm. Iedere leerling heeft 

hierop een eigen bladzijde van 75 x 125 cm, hiermee gaan ze stapsgewijs aan de slag. De kinderen maken gebruik maken 

van de primaire kleuren, aangevuld met groen.  Stap 1 is het opvullen van de achtergrond door één kleur zachtjes met 
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een roller aan te brengen. Door de roller over een stuk gescheurd papier te laten gaan, ontstaat er direct al een mooie 

structuur.  In de daaropvolgende stappen knippen of scheuren de kinderen vormen uit papier. Ook kunnen ze gebruik 

maken van de bestaande stempels. Door hier met de roller overheen te gaan ontdekten de kinderen dat je verschillende 

effecten kan creëren. Het werk wordt afgesloten met het drukken van de woorden uit het zelfgemaakte gedicht. De 

werkstukken worden uiteindelijk meegenomen om ze vervolgens op een passende manier in te binden, zodat er een 

prentenboek XXXXL ontstaat.  Het Boek wordt uiteindelijk gepresenteerd in de klas.  

 

Dit project is ontwikkeld in opdracht van K&C Drenthe in samenwerking met kinderboekenschrijfster Mariken Jongman. 

Er doen 17 scholen uit de gemeente Noorderveld aan mee en 30 klassen. Het wordt verspreid over het hele schooljaar 

2016/2017 gerealiseerd.  

 

 

 DrukCar: een mobiele minidrukkerij waarop verschillende druktechnieken op locatie beoefend kunnen worden. 

Hoogdruk, zeefdruk en Werkmantechniek. 

 

StraatTaal, Ontmoeting tussen straattaal, straat poëzie en grafische technieken 

Samen met Stichting Print hoopt Stichting TaalTol een poëzieproject te organiseren in het centrum van de stad 

Groningen. Samen met jongeren worden gedichten over en in straattaal gemaakt.  

Deze gedichten worden vormgegeven door studenten grafische vormgeving van het mbo en vervolgens met 

‘onzichtbare’ verf op straten en muren aangebracht. De verf wordt alleen zichtbaar als het regent.  

Het project werd voor het eerst georganiseerd in Boston, V.S. en TaalTol en Print hopen hetzelfde project in Groningen te 

kunnen organiseren. Ze willen dit doen in samenwerking met Stichting Het Poëziepaleis en het Noorderpoortcollege.  

Het project kan doorgaan als de gemeente Groningen toestemming geeft. 

 

Hunebed in de Kieker, Ontmoeting tussen erfgoed, oertaal en Druktechnieken 

Is een minifestival dat dit jaar 5 jaar bestaat, het vindt plaats op 20 en 21 mei in Vries. Er zijn diverse activiteiten en ook is 

er dit jaar een educatief programma rondom het Drentse Hunebed. Dit jaar doen onder andere mee Staatsbosbeheer en 

IVN. Ons aandeel bestaat uit het educatie gedeelte rondom de oertaal, gecombineerd met diverse druktechnieken.  

 

 

 bruTAAL: cultuureducatie voor volwassenen, een programma voor mensen die laaggeletterd zijn en zich willen 

ontwikkelen.  

 

Week van de alfabetisering – Ontmoeting tussen erfgoed, geschiedenis, cultuur, taal en druktechnieken 

Het programma bestaat uit 2 onderdelen. 

Deel 1: een inloopdag voor families in de bibliotheek te Gieten. Tijdens deze dag gaan de bezoekers aan de slag met het 

tekenen, schilderen, bedrukken van grote panelen. De bezoeker maakt kennis met de oertijd en de eerste menselijke 

tekenen van beeldtaal – de grottekeningen. Deze grottekening is de inspiratie voor de afbeelding die de bezoekers op de 

panelen gaan maken. Met de beschilderde panelen wordt een grot gebouwd in de bibliotheek. 

 

Deel 2: De inloopdag dient ook ter informatie en inspiratie aan mensen die laaggeletterd zijn en hun kennismaking met 

de gesproken en geschreven taal graag willen hernieuwen. Bezoekers maken kennis met het programma TaalTreffers met 

Kunst en kunnen zich inschrijven voor Treffer A1 – introductie en identiteit.  
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Een programma dat Taal en Cultuur en Kunst verbind en de deelnemers meeneemt in de ontwikkeling van de gesproken 

en geschreven taal vanaf de grottekening tot aan de laatste tweet.  

Het programma kan doorgaan bij 5 inschrijvingen. 

 

Dit programma wordt ontwikkeld in samenwerking met de Bibliotheek Gieten en het Taalhuis. 

 

PR & COMMUNICATIE  

 In 2017 wil TaalTol zich meer profileren en de activiteiten zichtbaar maken, we willen een groter en gerichter 

bereik realiseren.   

 

Vernieuwen website, de huidige website was opgezet in de opstart fase van TaalTol. Inmiddels heeft TaalTol zich flink 

ontwikkeld en geprofessionaliseerd en dat vraagt om de nodige aanpassingen. Zowel visueel als technisch. 

 

Nieuwsbrief, we willen belangstellenden en onze klanten op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten. Hiervoor 

wordt een nieuwsbrief ontwikkeld in onze huisstijl. De nieuwsbrief wordt verspreid via mailchimp.  

 

Social media, TaalTol wil dit jaar onderzoeken welke media naast Facebook nog meer interessant zijn, zoals Instagram, 

Pinterest en Twitter.   

 

Folder/flyer 

 TaalTol algemeen: een hoofdfolder/brochure die in hoofdlijnen onze activiteiten weergeeft. 

 bruTAAL: flyer/inlay specifiek voor de doelgroep rondom de laaggeletterden 

 DrukCar: flyer/inlay specifiek voor instellingen en bedrijven waar op locatie gewerkt wordt  

 Klassewerk: flyer/inlay specifiek voor onderwijs instellingen 

 

Samenwerking, partners van TaalTol: naast het binden van onze huidige partners en opdrachtgevers richt TaalTol zich 

ook dit jaar op het uitbreiden van samenwerkingsverbanden.  
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