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groep 5

3de leerjaar

les 21 Taal

Bijlage 1: Taalkaarten

de voertaal de voertaal

het jargon het jargon

de klassieke taal de klassieke taal

de gebarentaal de gebarentaal

de vreemde taal de vreemde taal

de moedertaal de moedertaal
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de streektaal de streektaal

het dialect het dialect

tweetalig tweetalig

de taalfout de taalfout

de taalcursus de taalcursus

de tweede taal de tweede taal

de wartaal de wartaal
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de moedertaal
De taal die je het eerst leert. Meestal is dat de taal die je ouders spreken.

de streektaal
Een taal die men spreekt in een bepaald gebied. Klinkt een beetje anders dan de taal die 
in het land wordt gesproken.

het dialect
Een taal die men spreekt in een bepaald gebied. Klinkt een beetje anders dan de taal die 
in het land wordt gesproken.

tweetalig
Dat ben je als je twee talen spreekt.

de taalfout
Een fout in de taal.

de taalcursus
Een cursus waar je een taal leert.

de tweede taal
De taal die je leert naast je moedertaal. Je moedertaal is je eerste taal.

de wartaal
Woorden of zinnen die je niet goed kunt begrijpen, onzin.

de schuttingtaal
Schunnige en vieze taal.

de brabbeltaal 
Onverstaanbare taal.

de chattaal
Taal die je gebruikt om te chatten op de computer. Je schrijft dan vaak afkortingen of 
gebruikt andere manieren om iets snel te kunnen schrijven. Bijvoorbeeld: w8 ff betekent 
wacht effe.

de straattaal
De taal die kinderen en jongeren onder elkaar spreken. Bijvoorbeeld: Jo mattie betekent 
zoiets als hoi vriend.

groep 5

3de leerjaar

les 21 Taal

Bijlage 2: Betekenissen taalwoorden
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de voertaal
Als mensen die verschillende talen spreken samen zijn, dan wordt afgesproken in welke 
taal ze met elkaar spreken. Die taal noem je dan...

het jargon
Voor mensen die ander soort werk doen, moeilijk te begrijpen vaktaal.

de klassieke taal
Grieks of Latijn.

de gebarentaal
De taal die doven en slechthorenden gebruiken om elkaar iets duidelijk te maken. Dit 
doen ze met behulp van gebaren.

de vreemde taal
De buitenlandse taal.
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