Handreiking Wandelwaaier
De wandelwaaier met gesprekskaarten voor taalcoachmomenten in de buitenlucht
Als alternatief op elkaar thuis of in de bibliotheek ontmoeten, zijn er creatieve varianten van
taalcoaching en taalactiviteiten ontstaan. Zo ook de taalwandeling! Samen met je taalmaatje op pad,
elkaar in de buitenlucht ontmoeten en al wandelend praten is leerzaam en fijn om te doen.
Tijdens het wandelen kom je vaak allerlei onderwerpen tegen om een gesprek over aan te knopen.
Maar hoe blijf je in gesprek wanneer jullie vaker op pad gaan? En op welke manier kun je structuur
geven aan een taalwandeling, zodat oefenen met taal ook de focus blijft? De Bibliotheek Bollenstreek
nam initiatief en ontwikkelde de wandelwaaier. Dankzij de wandelwaaier wandel je straks met
concrete taalopdrachten.
Deze handreiking is voor taalvrijwilligers die met de wandelwaaier aan de slag gaan. Je leest hier hoe
en in welke situaties de wandelwaaier te gebruiken is.
Hoe is de wandelwaaier te gebruiken?
De wandelwaaier bestaat uit wandelkaarten over allerlei onderwerpen, ingedeeld op thema. Elk
onderwerp heeft te maken met buiten zijn en dingen die je daar tegenkomt. Er zijn vijf thema’s en
per thema vier wandelkaarten, genoeg inspiratie voor in elk geval twintig wandelingen dus!
De wandelkaarten bevatten alle informatie om een goed gesprek te voeren, elkaar vragen te stellen
en tips om meer over het onderwerp te weten te komen. Een taalwandeling duurt zo lang als jullie
zelf willen. Uiteraard kun je tussendoor stoppen met wandelen terwijl de kaart nog niet helemaal
doorlopen is, of er juist binnen dezelfde wandeling een tweede kaart bij pakken. De wandelkaarten
zijn handzaam om mee te nemen en los van elkaar te gebruiken, al is het wel aan te raden om
uiteindelijk een geheel thema te doorlopen.
Wanneer is de wandelwaaier te gebruiken?
Bij één-op-één taalcoachmomenten zijn de wandelkaarten het meest passend, maar natuurlijk kan er
ook in groepsverband gewandeld worden. Om meerdere deelnemers voldoende aan het woord te
laten komen, kunnen de gespreksvragen dan in kleinere groepjes besproken worden. De
wandelwaaier is in eenvoudige taal geschreven en bevat voor taalleerders mooie
gespreksoefeningen en begrippen voor uitbreiding van de woordenschat.
De wandelwaaier biedt inspiratievolle handvatten om samen mee op pad te gaan. Kies een
wandelkaart om mee te beginnen en veel taal- en wandelplezier!
Heb jij straks samen met een taalmaatje wandelervaringen die leuk of nuttig zijn om te delen? Laat
het ons weten! Ook met algemene vragen over de wandelwaaier kun je contact met ons opnemen:
basisvaardigheden@probiblio.nl. Heb je juist een vraag of ervaring direct voor de ontwikkelaars van
de wandelwaaier? Mail dan naar: taalhuis@bibliotheekbollenstreek.nl.

