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Woordenschatspeel-, leer- en voorleesboek voor jonge kinderen

Een goede woordenschat is een heel belangrijke voorwaarde om het op school goed te kunnen doen. Kinderen die om
een bepaalde reden met een beperkte woordenschat aan de onderwijsstartlijn komen, krijgen vaak heel snel problemen
bij het leren lezen en later eveneens bij het begrijpend lezen. Marja Borgers heeft dit fenomeen zeer goed beschreven
in de inleiding van dit boek:
Veel kinderen hebben te maken met een taalachterstand. Deze achterstand kan verschillende oorzaken hebben,
waaronder een (taal)ontwikkelingsstoornis, meertaligheid of een gebrekkig taalaanbod uit de omgeving. Een
taalachterstand kan zich manifesteren in diverse domeinen van de taal, zoals in de ontwikkeling van klanken,
woorden en zinnen. Vaak is er bij taalachterstand sprake van een woordenschatachterstand oftewel een (te)
kleine woordenschat in relatie tot de leeftijd van de kinderen. Een te kleine woordenschat leidt tot een beperkt
taalbegrip en brengt het risico met zich mee dat kinderen ook een achterstand ontwikkelen in het lezen, met
alle gevolgen van dien. Het is daarom zinvol om de woordenschat bij kinderen te vergroten.
Daarbij komt nog het feit dat het hier niet gaat over om het even welke woordenschat, maar wel over een goede basisen schooltaalwoordenschat. De introductie van de nieuwe AVI-procedure, en meer bepaald één onderdeel daarvan (de
Cito-toets Leestechniek), heeft mij geleerd dat veel kinderen juist over die woordenschat struikelen. Het is volgens mij
dan ook belangrijk – en dit zeg ik niet voor het eerst – dat we in de kleuterjaren het occasionele en vaak willekeurige
woordenschatonderwijs vervangen door een systematisch ingepland onderwijs gericht op die basis- en schoolwoordenschat. Ook in het kader van de kansenbevordering is dit essentieel.
Het boek van Marja Borgers komt hier volledig aan tegemoet en kan gebruikt worden door ouders, leerkrachten en
professionele begeleiders. Ook al heeft het niet de pretentie om alle woorden aan te brengen die een kind moet
beheersen in het eerste leerjaar, geeft het alvast een sterke aanzet om de betekenis van woorden achterna te gaan.
Hiervoor zijn ook de werkvormen uit het boek zorgvuldig gekozen: ze zijn allemaal gebaseerd op deskundige inzichten
in verband met de manier waarop men het beste de betekenis van woorden aanleert. Bovendien krijgt de gebruiker
duidelijk uitgelegd wat de uitgangspunten zijn bij dit boek en hoe hij bijgevolg met de woorden uit dit boek aan de slag
moet. De woorden in dit boek zijn georganiseerd rond een zestigtal zinvolle thema’s. Een willekeurige greep uit deze
thema’s geeft ons bijvoorbeeld: Het lichaam en de zintuigen, Op reis, Praten en vertellen, Op avontuur in de natuur,
Stilzitten is moeilijk, Lezen en schrijven en Klusjes rond het huis.
Ik mag zeker niet vergeten te vermelden dat het boek een zeer kindvriendelijke uitstraling heeft dankzij de kleurrijke
afbeeldingen en grafische voorstellingen die allemaal in dienst staan van het ultieme doel: de woordenschat van
kinderen vergroten. Het is dan ook heel belangrijk dat de gebruiker de rubriek Inhoud van dit boek op bladzijde 9 zeer
grondig leest.
Ik zou wensen dat men dit boek tot verplichte literatuur maakt voor elke kleuterleerkracht en elke leerkracht van het
eerste leerjaar (voor Nederland: groepen 1 tot en met 3) en de ouders begeleidt bij het gebruik ervan. Een van de
zinvolste boeken die ik de afgelopen tijd in verband met woordenschatonderwijs onder handen kreeg.
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