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MIJN ZOMERPLANNING 

In de zomer zijn er geen lessen, de gemeenschapscentra gaan een tijdje dicht,... Hoe kunnen 
jouw cursisten toch Nederlands blijven oefenen? De zomerplanning kan hierbij helpen.  

WAAROM EEN ZOMERPLANNING INTRODUCEREN IN JE LES?  

De zomer is lang. 2 maanden geen Nederlands horen en spreken kan je cursisten ontmoedigen. 
Motiveer hen om ook om tijdens de zomer Nederlandstalige activiteiten te doen! Laat je 
cursisten zelf hun oefentraject voor de zomer in handen nemen.   

HOE KAN JE AAN DE SLAG?   

• Laat je cursisten nadenken over hun zomerplannen. Gaan ze op vakantie? Wanneer blijven 
ze in Brussel? Wat doen ze nu al om toch nog met Nederlands bezig te blijven?   

• Laat ze stilstaan bij de concrete doelen die ze tijdens de zomer willen bereiken: 1 keer 
per week naar de Zomerbabbelut gaan, eens een terrasje doen met zijn/haar patati, een 
reisgids uitlenen in de Nederlandstalige bibliotheek in de buurt, een Nederlandstalige 
reeks bekijken op Netflix,…  

• Laat je cursisten zelf een realistische zomerplanning opmaken tijdens de les.   

De taaliconen zijn het uitgangspunt om activiteiten te vinden. Kennen jouw cursisten de 
taaliconen nog niet? Gebruik dan deze tool: Tool-voor-lesgevers_nieuwe-taaliconen.pdf 
(huisnederlandsbrussel.be) 

• Gebruik deze websites ter inspiratie: 

 www.nederlandsoefeneninbrussel.be/zomertips  

 www.n22.brussels/activiteiten-zoeken 

 www.uitinbrussel.be 

• Bespreek klassikaal, laat bijvoorbeeld elke cursist over één van zijn zomerdoelen 
vertellen.  

 

 

https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/Tools-voor-lesgevers/Tool-voor-lesgevers_nieuwe-taaliconen.pdf
https://www.huisnederlandsbrussel.be/assets/images/Tools-voor-lesgevers/Tool-voor-lesgevers_nieuwe-taaliconen.pdf
http://www.nederlandsoefeneninbrussel.be/zomertips
http://www.n22.brussels/activiteiten-zoeken
http://www.uitinbrussel.be/
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Oefen Nederlands  
in de zomer!

Stap 2: Zoek activiteiten die bij jouw  
taalicoon passen. 

www.nederlandsoefeneninbrussel.be/zomertips 
www.n22.brussels/activiteiten 
www.uitinbrussel.be 

Stap 3: Vul deze 
activiteiten in op jouw 
zomerplanning.

Stap 1: Een taalicoon toont hoeveel Nederlands je nodig hebt om een activiteit comfortabel 
te volgen. Welk taalicoon past bij jou?

Je begrijpt of spreekt nog niet veel Nederlands.
Je begrijpt al een beetje Nederlands maar je spreekt het nog niet zo goed. 
Je begrijpt vrij veel Nederlands en kan ook iets vertellen. 
Je begrijpt veel Nederlands en spreekt het goed. 
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Alles over Nederlands oefenen in Brussel?  
nederlandsoefeneninbrussel.be

Zie je ergens deze 
symbolen?  
Dan ben je er welkom om 
Nederlands te oefenen.
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