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1. Wat is een taalrap? …...



Hoe vaak in het jaar maak jij gebruik van taalraps?

a) nooit

b) 1 tot 4 keer 

c) 5 tot 10 keer

d) Meer dan 10 keer

Poll 1



… en waar komt de taalrap vandaan?
Carolyn Graham: Teaching Jazz Chants



2.Wat is het doel van Taalraps?



Bij welk doel gebruik jij graag een Taalrap? 

a) thema

b) taalhandelingen

c) uitspraak

d) grammatica

Poll 2



3. Voorbeeld van een taalrap.



Waarvoor zou jij deze taalrap gebruiken in de les? 



Kun je op de elfde?

Kun je op de twaalfde?

Kun je op de dertiende?

Om acht uur?

Nee, dan kan ik niet.

Nee, dan kan ik ook niet.

Jaaa, dan kan ik!

Mag het ietsje later?

Twaalf uur?
Nee, ietsje eerder.

Kun je om half tien?
Jaaa, dan kan ik!

Bij jou of bij mij? Maakt niet uit.

Om half tien bij mij dan? Ja, oké. Gezellig!



4. Hoe leer je een taalrap aan 

en hoe zet je die in?



5. Voorbeelden uit de lespraktijk
Annet Hofstra: Opbouwen van de tekst + Taalraps in strookjes



Wanneer zet jij een taalrap in? 

a) aan het begin van de les

b) wanneer ik lesstof wil introduceren

c) aan het eind van de les om leuk af te sluiten

d) wanneer ik tijd over heb

e) iets anders, namelijk (laat t weten in de chat!)

Poll 3



6. Opbrengst 

taalraps



7. Terugkijken

Wat nemen we mee 

van deze webinar naar 

de lespraktijk?

Taalraps: 

wanneer en 

hoe?

Voorbeeld uit de 

lespraktijk

Opbrengst 

taalraps
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