Aan de slag

De gelegenheid maakt de dief
OVER OCCASIONELE
TAALBESCHOUWING
IN HET ONDERWIJS

Taalbeschouwing is een essentieel onderdeel van het schoolvak
Nederlands. De leerlingen denken na over hun eigen taalgebruik en
dat van anderen en over het taalsysteem. Aan de geïntegreerde en
de cursorische taalbeschouwing voeg ik hier een derde soort toe:
de occasionele taalbeschouwing.
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Bij geïntegreerde taalbeschouwing
combineer je zoveel mogelijk vaardigheidsactiviteiten met elkaar en naar
aanleiding van die activiteiten doe je
ook aan taalbeschouwing. Het gaat om
kennis van taal. Geïntegreerde taalbeschouwing is geen doel op zich.
Bij cursorische taalbeschouwing geef je
aparte lessen taalbeschouwing waarbij
leerlingen het taalsysteem analyseren.
Uiteraard probeer je zoveel mogelijk de
koppeling naar taalgebruik te maken,
maar het uitgangspunt is anders. Deze
vorm van taalbeschouwing is wel een
doel op zich. Ze streeft inzicht in het
taalsysteem na. Het is kennis over taal.
Occasionele taalbeschouwing treedt
op naar aanleiding van taaluitingen
in de media, taaluitingen van leerlingen, vragen van leerlingen, toevallig
beeldmateriaal … Ze appelleert aan
en verhoogt de language awareness van
de leerlingen en leidt van taalgebruik
naar het taalsysteem. Didactisch werkt
ze inductief volgens het principe van
discovery learning, kan ze als korte
herhaling dienen, maar ook als voorbereiding voor latere geïntegreerde of
cursorische taalbeschouwing. Hiervoor maak je het best gebruik van het
rugzakprincipe. Bovendien komt ze zeer
handig van pas om zinvol ‘gaatjes’ op
het einde van de les op te vullen.

TAALUITINGEN
IN DE MEDIA
Ze sloegen erin de inbrekers te verjagen.
Ze besproken onderling dat een gelijkspel voldoende was.
Ze prijsden het offensieve voetbal.
Ze scheerde haar lange haren helemaal af.
Het enige wat ik verdraagde was salade.
De bondscoach heeft duidelijkheid
geschept.
Kan je hem ook op een andere manier
ontslagen?

Hierboven staat zeven voorbeelden,
maar een enkel voorbeeld is al voldoende om aan occasionele taalbeschouwing te doen.
Bij elk voorbeeld ga je uit van dezelfde
twee vragen.
1 Wat loopt er fout?
(= identificatie van de fout)
2 Hoe wordt een dergelijke fout
veroorzaakt?
Hier gaat het over werkwoorden die
zowel sterk als zwak kunnen zijn met
een andere betekenis (prijzen, scheren,
scheppen); sterke werkwoorden die
zwak vervoegd worden (verdragen); een
foute verleden tijd (bespreken) en de
semantische en grammaticale verwarring tussen slaan en slagen.
Wat kun je hier taalbeschouwelijk mee
aanvangen?
- Je kunt de leerlingen andere voorbeelden laten geven van werkwoorden die sterk en zwak kunnen zijn
(plegen, zweren, pluizen).
- Je kunt een oefening toevoegen
(scheppen: Ze … moed./ Hiermee is
een precedent …)
- Je kunt de correcte hoofdtijden van
bespreken laten geven en vragen welke andere sterke werkwoorden deze
e-a-o-klankwisseling volgen (breken,
nemen, steken, stelen).
Volgende instructiewerkwoorden zijn
zeer handig bij dergelijke concrete
taalbeschouwelijke activiteiten:
analyseren, vergelijken, classificeren,
herordenen, verbinden …

TEKSTEN
MANIPULEREN
Een andere taalbeschouwelijke activiteit bestaat in het manipuleren van
teksten.
Neem nu deze internettekst.

“Hotel Los Patos Park is fantastisch! Het
prachtige strand van Benalmádena ligt
op slechts een klein stukje wandelen.
Het populaire Puerto Marina vind je op 2
kilometer.
De nette kamers hebben allemaal een
gezellig balkon. In het restaurant worden
mediterrane specialiteiten en internationale gerechten in buffetvorm geserveerd.
De lekkerste maaltijden worden voor je
neus bereid door professionele koks.
Een superleuke waterspeeltuin en
meerdere spectaculaire waterglijbanen
zullen zorgen voor uren waterpret. Voor
kinderen is er in het hoogseizoen een
ontzettend leuke miniclub.”
Hier kun je aan de leerlingen tonen
hoe taal kan ‘sturen’. Laat de leerlingen de adjectieven schrappen en ze
stellen vast dat de tekst in plaats van
persuasief-activerend plotseling informatief geworden is en op slag tot een
andere tekstsoort behoort, die recht
van Wikipedia geplukt zou kunnen zijn.

AL DAN NIET
NOTEREN?
Een vraag die in verband met occasionele taalbeschouwing vaak gesteld
wordt, is: “Moeten leerlingen dit noteren?” De ondertoon daarbij is: “Anders
is het vluchtig en vrijblijvend”.
Als occasionele taalbeschouwing een
herhalingsfunctie heeft, hoeven de
leerlingen niets te noteren, maar wanneer het de bedoeling is om later op
bepaalde taalkundige fenomenen in te
gaan en om via de occasionele taalbeschouwing voorkennis op te bouwen,
dan is het wel zinvol dat leerlingen
aantekeningen maken.
Het best gebruiken leerlingen daarvoor
gekleurde bladen (die zijn makkelijk
terug te vinden), die dan te gelegener
tijd in de les bovengehaald worden (het
‘rugzakprincipe’).
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VAN SCHAARSTE
GEEN SPRAKE
Hieronder vind je nog een aantal voorbeelden van recente ‘taaluitingen in de
media’ waarmee je taalbeschouwelijk
aan de slag kunt.
Nooit meer toeristen in Vlaanderen.
Paus haalt tijdens lunch met armen
uit naar rijken.
Hij kwam met een nieuw voorstel
uit de proppen.
De rest van de Red Flames zitten
op stage in Spanje.
Geniet van u dag.
Moest Dumoulin een helper zijn,
dan was er nu al een kruis
gemaakt over zijn tour.
Het bulkt in de kranten ook van ‘occasionele’ samenstellingen. In een paar
dagen tijd sprokkelde ik onder andere:
klimaatspijbelaar, nuluitstoot, socialemediahype, gelehesjesprotest, sluiproute,
bibberduik, rondetafelgesprek, deelauto,
ontsnappingskoning, uitkeringsfraude,
bestevriendinnengroep …
Morfologisch kunnen de leerlingen op
zoek naar imperatieve samenstellingen
(bibberduik …); samenstellingen met
en zonder tussenklank, drieledige samenstellingen (gelehesjesprotest …).
Semantisch kun je nagaan hoe je de
samenstellingen kunt omschrijven:
protest van mensen die gele hesjes
dragen (pars pro toto) …

DE LEERLING
AAN HET WOORD

EEN BEELD
IS EEN VERHAAL

Ook wat je van leerlingen in de klas
hoort of leest, kan tot een rondje occasionele taalbeschouwing leiden.

Verder leent bepaald beeldmateriaal
zoals advertenties zich makkelijk tot
taalbeschouwing. Denk aan de Proximus-campagne ‘Nee, hij is niet van de
camion gevallen’ en aan de Mooimakers-slogan ‘Bedankt om niets … uit je
auto te gooien’.

Hoe vaak zeggen leerlingen niet: “Het
belt”? ‘Het’ kan uiteraard niet bellen,
maar wat zeg je dan wel? “De bel gaat”
of “Er wordt gebeld”. Bij dit tweede
voorbeeld ontstaat er echter een nieuw
probleem. Je zet dan namelijk een zin
in de lijdende vorm die in de actieve
vorm geen lijdend voorwerp heeft
(bellen kan geen lijdend voorwerp bij
zich dragen).
Soms krijg je ook vragen van leerlingen
die naar taalbeschouwing kunnen leiden. Een leerlinge met een Franstalige
achtergrond vroeg welke woordsoort
‘impulsief’ is in de zin ‘Hij antwoordt
impulsief op mijn vragen.’ Die vraag
had alles te maken met het feit dat er
hier in het Frans een bijwoord gebruikt
wordt (impulsivement).

Beide voorbeelden openen de deur
naar taalbeschouwing over taalvariatie en kunnen met opzoekingwerk op
pakweg www.taaladvies.net of www.
vrttaal.net gecombineerd worden.
Een ander voorbeeld is de foto van klimaatactiviste Greta Thunberg in Davos
(januari 2019) die met een groot bord
poseert waarop ‘Skolstrejk för Klimatet’ staat. Dit is een uitgelezen moment om aan taalvergelijking te doen
en op taalverwantschap in te gaan of
ook op morfologie (de plaats van het
bepaalde lidwoord in het Zweeds: het
klimaat = klimatet).

