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 LAAT TAAL TOL, KANTEL EN SING  

 

Jaarverslag 2016 

Dit is het jaarverslag van de vereniging TaalTol voor het jaar 2016. Er waren bestuurlijke veranderingen, er zijn 

verschillende projecten binnen de pijlers van TaalTol opgezet en afgerond, maar ook zijn er projecten 

ontwikkeld en gestart die uitgevoerd worden over meerdere jaren. Om te beginnen heeft TaalTol onderzoek gedaan naar 

de juiste organisatievorm voor TaalTol. Er is besloten om de vereniging TaalTol om te zetten naar een stichting. Dit 

proces is in 2016 geïnitieerd en wordt uitgevoerd in 2017. 

Hieronder volgt een beschrijving van de diverse activiteiten. 

 

 

Activiteiten en projecten 

In het begin van 2016 heeft er een bestuurlijke verandering plaats gevonden. Er is afscheid genomen van 

bestuurslid Jannie Rolfes, waarna Marina ter Wiel is aangetreden als penningmeester en Rianne Wubs 

als secretaris. In de tweede helft van 2016 is gestart met het oprichten van de Stichting TaalTol en 

het opheffen van de vereniging TaalTol. 

TaalTol heeft in 2016 drie pijlers ontwikkeld, waarbinnen het actief is, te weten Klassewerk, de DrukCar en 

bruTAAL. Voor de activiteiten worden verschillende technieken gebruikt, zoals schilderen, zeefdruk, 

Werkmantechniek en hoogdrukstempelen. De drie pijlers beslaan verschillende wekvelden 

 Klassewerk - Met het programma “TaalTreffers met Kunst” ontwikkelt TaalTol een cultuureducatie 

programma voor het onderwijsveld (PO)  dat de domeinen Cultuur-en Taaleducatie verbindt.  

 DrukCar – TaalTol staat voor beweging, is graag mobiel en vindt het belangrijk om mensen te bereiken en 

te inspireren. Daarom heeft TaalTol de DrukCar ontwikkeld, een mobiele drukwerkplaats, voorzien van 

verschillende druktechnieken. De perfecte minidrukkerij geschikt voor plaatsen waar je hem niet verwacht.  

 bruTAAL - Dit programma is speciaal gericht op mensen die laaggeletterd zij en hun positie willen 

verbeteren. Nauw aansluitend op het bestaande taaltrainingen wordt in bruTAAL de verschillende aspecten 

onze taal behandeld in combinatie met (grafische) kunst. 

 

A. Klassewerk 

A.1. Teamtraining Renn4 De Atlas 

In april 2016 is door TaalTol een training gegeven aan leerkrachten van Renn4 De Atlas in Assen. Deze training 

was bedoeld als kennismaking met kunsteducatie, opdat de leerkrachten zelf in staat waren om dit op te nemen 

in hun eigen lesprogramma. De training werd bezocht door 20 leerkrachten en ze waren allen erg enthousiast. 

A.2. TaalTreffers met Kunst 

Met “TaalTreffers met Kunst” legt TaalTol de nadruk op de speelse benadering van geschreven en gesproken 

taal waarbij telkens de verbinding wordt gezocht met actieve oriëntatie op kunst, vanuit de belevingswereld 

van het kind. Met het programma TaalTreffers met Kunst maken de leerlingen aan de hand van 4 Treffers (en 16 

sessies), een reis door de ontwikkelingsgeschiedenis van taal en kunst. We starten vanaf de allereerste 

grotbewoners tot aan de laatste tweet. Leerlingen gaan onder andere onderzoeken, samenwerken, creatief 

denken en een vertaling maken van een situatie of een gevoel naar een gedicht, een zeefdruk, een 

beeldhouwwerk, een grot of een kunstenaarsboek XXL. Iedere Treffer kan eenvoudig worden opgenomen in het 

kerncurriculum van de school omdat elke Treffer voldoet aan de kerndoelen Nederlands, Kunstzinnige oriëntatie en 

Oriëntatie op jezelf en de wereld voor het basisonderwijs. 
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Met de ontwikkeling van TaalTreffers met Kunst is in 2016 een start gemaakt. In de ontwikkelfase wordt er tussen TaalTol 

en elke deelnemende school een “creatieve alliantie” aangegaan. Zo wordt er gezamenlijk gewerkt aan Kunst met 

Kwaliteit. De deelnemende scholen zijn: OBS Het Spectrum te Hoogeveen, CBS De Sprong te Hoogeveen, OBS 

De Sprong Nieuwlande en OBS Tiendeveen in Tiendeveen. In 2017 wordt het programma werkenderwijs ontwikkeld. 

A.3. TaalDwalen 

Vanuit Kunst&Cultuur Drenthe is een opdracht gekomen voor de ontwikkeling en uitvoering van een cultuureducatie 

project in de gemeente Noordenveld. In samenwerking met K&C Drenthe en kinderboekenschrijver Mariken Jongman 

heeft TaalTol het project TaalDwalen ontwikkeld voor 17 scholen (30 klassen van groep 5 en 6 met een totaal van 643 

leerlingen). Onder leiding van Mariken Jongman gingen de leerlingen aan de slag met Taal en hierna ging TaalTol met 

hen aan de slag om Taal de verbeelden. Het resultaat van de lessen was een prentenboek XXXL waarin met verschillende 

technieken letters, woorden en/of zinnen zijn gedrukt. Er is een eerste ronde workshops gegeven in de 2e helft 

van 2016, en een tweede ronde volgt in 2017. 

A.4. Stichting Leerplan Ontwikkeling 

In het eindadvies van Schnabel wordt gesproken over een nieuw te vormen domein: Taal & Cultuur (Platform 

onderwijs 2032, 2016). De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is het project Integrale 

curriculumontwikkeling domein Taal & Cultuur (ICO T&C) gestart om verschillende ontwerpprincipes voor een 

vernieuwd curriculum te onderzoeken. TaalTol is actief binnen het domein Taal en Cultuur, en daarom heeft 

Eline Krottje namens TaalTol, als ervaringsdeskundige, meegewerkt aan een interview over 

curriculumontwikkeling vanuit het beroepsveld. 

 

 

B. DrukCar 

B.1. Expositie TAAL gemeentehuis Tynaarlo 

De gemeente Tynaarlo heeft de ruimte gegeven aan TaalTol om in het Gemeentehuis in Vries deel te nemen aan 

een expositie waarin TAAL centraal stond. De expositie duurde van 23 juni tot 22 september en op de opening 

heeft TaalTol een ‘ter plekke expo’ georganiseerd, waar geïnteresseerden hun initiaal konden afdrukken. De 

expositie bestond uit een vaste expositie op de begane grond in de wachtruimte en een wisselende expositie op 

de eerste verdieping. Het materiaal dat TaalTol van verschillende workshops (bijvoorbeeld het Else van der 

Laanhuis in Eelde) heeft verkregen, is gebruikt om de expositie TAAL steeds wisselend vorm te geven. 

B.2. Koepeltjesfestival Eelde 

TaalTol was met de DrukCar aanwezig in de DOEstraat van het koepeltjesfestival in Eelde op 24 juni. Bezoekers 

van het festival konden een afdruk van hun initiaal maken met behulp van de DrukCar. TaalTol was hier 

aanwezig van 16.00 tot 18.00 en DrukCar 1 en 2 waren continue bezet. De ongeveer 90 afdrukken zijn tevens 

gebruikt voor de expositie in het Gemeentehuis in Vries. 

B.3. UMCG-BKZH 

Het UMCG heeft TaalTol opdracht gegeven voor het in beeld brengen van KinderTaal. Deze opdracht was de 

aanleiding om de DrukCar zo te ontwikkelen dat hij aan een ziekenhuisbed gebruikt kan worden. Met de 

DrukCar konden op 6 en 8 september zieke kinderen van het Beatrix KinderZiekenhuis vanuit hun bed aan de 

slag met bijvoorbeeld zeefdrukken en stempels. TaalTol is bij kinderen op de familiekamers geweest, maar ook 

op privekamers en op de Intensive Care. De kinderen zijn zeer enthousiast aan de slag gegaan en vonden het 

geweldig om een kunstwerk te maken. Alle druksels zijn door Taaltol verwerkt in een groot kunstwerk (2,98 m x 

3,5 m) dat geplaatst is in het trappenhuis van de kinderafdeling. Er volgt in 2017 nog een officiële onthulling 

van het kunstwerk. 

B.4. ERIBA-UMCG 
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In het kader van de Kinderboekenweek, met het thema ‘opa en oma’, organiseerde ERIBA-UMCG samen met 

TaalTol op 14 oktober een workshop voor de leerlingen van groep 6 van de Borgmanschool uit Groningen. Rond 

het thema “Gezond ouder worden” leren de kinderen over DNA, eiwitten en cellen. Drie groepen van 9 

kinderen werkten met DrukCar 1 en 2, en ze leerden DNA en kleur te vertalen naar beeld via verschillende 

druktechnieken. Van de verschillende producten is een boek gemaakt. 

B.5. StraatTaal 

Samen met Stichting Print is TaalTol gestart met het organiseren van een poëzieproject 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 en vervolgens worden ze met ‘onzichtbare’ verf op straten 

en muren aangebracht. De verf wordt alleen zichtbaar als het regent. Het project StraatTaal is gebaseerd op een 

project uit Boston (Verenigde Staten). In 2017 willen TaalTol en Stichting Print dit project realiseren in samenwerking met 

Stichting Het Poëziepaleis en het Noorderpoortcollege. Het project kan doorgaan mits de gemeente Groningen 

toestemming geeft. 

 

 

C. bruTAAL 

C.1. Workshop Stichting ABC 

TaalTol heeft op de dag voor de taalambassadeurs van Stichting ABC, op 16 april, een workshop jaardag 

taalambassadeurs. Er zijn 2 workshop gegeven met elk 15 mensen. De deelnemers waren erg enthousiast. 

C.2. Bibliotheken Tynaarlo 

In het kader van de Week van de Alfabetisering organiseerde TaalTol samen met de bibliotheken Tynaarlo 

verschillende activiteiten rondom leesbevordering en laaggeletterdheid. Het minisymposium “Taal = Top” 

werd georganiseerd op 5 september in de bibliotheek Vries, waarin laaggeletterdheid onder de aandacht 

wordt gebracht van mogelijke signaleerders en verwijzers. In het programma waren onder andere sprekers van 

Biblionet Drenthe, het Alfacollege en de Stichting Lezen en Schrijven. Het symposium is komen te vervallen 

vanwege onvoldoende aanmeldingen. 

Op 7 en 9 september zijn er inloopdagen georganiseerd waarop geïnteresseerden een workshop kunnen 

volgen of informatie kunnen krijgen over bijvoorbeeld laaggeletterdheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GBS De Rank in Roden 

OBS De Tandem in Roden 

OBS De Flint in Nietap 

OBS Tiendeveen in Tiendeveen, OBS De 

Hekakker in Norg 

OBS De Elsakker in Westervelde 

OBS De Marke in Roden 

CBS De Hoeksteen in Roden 

SBO ’t Hoge Holt in Roden 

OBS De Schans in Een 

ODBS Het Valkhof in Roden 

CBS De Parel in Roden 

OBS De Poolster in Nieuw-Roden 

OBS De Vlinderhof in Veenhuizen 

Contacten / Netwerk 

Gemeente Tynaarlo 

K&C Drenthe 

Renn4 De Atlas, Assen 

Stichting ABC 

Bureau Kunstzaken UMCG 

UMCG – Beatrix Kinderkliniek 

ERIBA UMCG 

Koepeltjesfestival Eelde 

Else van der Laanhuis in Eelde 

CBS De Sprong in Hoogeveen 

OBS Het Spectrum in Hoogeveen, 

OBS De Driesprong in Nieuwlande,  

CBS De Veenster in Veenhuizen 

ODBS De Eskampen in Peize 

OBS ’t Spectrum in Peize 

 

Mariken Jongman, 

kinderboekschrijver 

Aldrik Salverda, beeldend 

kunstenaar 

Stichtig Print 

Stichting Lezen en Schrijven 

Gemeente Tynaarlo, 

expositiecommissie 

Openbare bibliotheken Tynaarlo 

Biblionet Drenthe 

 

Totale bereik 

Workshops en activiteiten: +/- 950 

individuele deelnemers 

Contactpersonen: +/- 1200 
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