Over Taalsymbolen
Introductie
In 1929 richtten Maria en Mario Montessori in Denemarken
de Association Montessori Internationale (AMI) op. Ze wilden er op die manier voor zorgen dat de eenheid in de
Montessori-opvoeding in de verschillende landen bewaard
bleef. Dat was een goed idee. Ik durf wel te zeggen dat dit
ertoe leidde dat ook tegenwoordig nog over de hele wereld
verspreid zo’n 22.000 Montessorischolen bestaan.

Het moet zo’n beetje in dezelfde tijd geweest zijn – omstreeks 1930 - dat de taalsymbolen bedacht werden. Hierboven een doos met de tien meest eenvoudige symbolen. Die taalsymbolen hebben heel wat verschillende uitvoeringen gekend voordat
ze in de doos gestopt konden worden zoals je die hierboven ziet.

Taalsymbolen voor het eerst genoemd
Ik ben in het bezit van een documentatiemapje – destijds gemaakt
door Ans Heyenk – waarin ze aangeeft in welk jaar ze een bepaald
materiaal voor het eerst zag. Ze noemt voor de taalsymbolen het
jaar 1933 tijdens haar Montessori-cursus die ze bij Maria Montessori volgde in Barcelona. In dat jaar gaf Maria Montessori ook een
cursus in Londen en ook in Rome in 1931 kwamen de taalsymbolen
in een cursus aan de orde.
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De eenheid in de Montessori-opvoeding probeerden Maria en Mario Montessori ook
te bereiken door congressen te organiseren waar ze nieuwe denkbeelden en materialen introduceerden en met de deelnemers bespraken. Het derde congres in de reeks
die in 1929 in Helsingør begon was in 1933 te Amsterdam.
Op de foto de Opening van het Congres. Het vloerkleed laat aan duidelijkheid niets
te wensen over. De Drie Andrieskruisen in het wapen van de stad trekken de aandacht. Maar die aandacht gaat natuurlijk ook uit naar Dr. Montessori zelf, die welbewust in het midden op de rij stoelen zit met een witte sjaal om. En aan haar voeten
waar het om hoort te draaien: een kind.

En verder werden in alle mogelijke landen op de wereld cursussen georganiseerd
waar Maria Montessori en haar zoon deelnemers inwijdden in de beginselen van de
Montessori-opvoeding.

De Taalsymbolen en de Goddelijke Komedie
van Dante Alighieri (1265 – 1321)
In de Lecture Hall van het Montessori-huis in Amsterdam op de Koninginneweg 163 staat een buste van Beatrice Portarini. De dichter Dante
Alighieri was verliefd op haar. Maar ze trouwde met een ander. Tussen
1306 en 1321 schreef Dante La Divina Commedia, (De Goddelijke Komedie). Het eerste deel heet Inferno (De Hel). Hij weet samen met de
dichter Vergilius uit de hel te ontsnappen en reist dan via de Purgatorio
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(De Louteringsberg) naar de poort van het Paradiso (Het Paradijs) Hier wacht Beatrice op hem en zij begeleidt hem naar de troon van God. De Goddelijke Komedie is
een literair meesterwerk uit de Middeleeuwen.

Op 3 augustus 1933 hield Maria Montessori in Amsterdam een openbare voordracht
in de Bachzaal met als titel: Het Tooneel met Betrekking tot het Onderwijs in de Letterkunde. De aankomst in het Paradijs werd – in het Italiaans – door haar oudste
twee kleinkinderen opgevoerd tijdens die voordracht.

Mario staat links. Hij is dan 12 jaar en lijkt de rol van Dante op zich genomen te hebben. In het midden staat Santiago Banqué, een vriend van Mario, die - denk ik - de
rol van Vergilius speelt. En rechts tenslotte Marilena (14 jaar), die de rol van Beatrice
op zich genomen heeft.
Maria Montessori zag taalsymbolen ook als een middel om kinderen te helpen de betekenis van een tekst te begrijpen. Tekstbegrip is wel nodig als we Dante horen dichten:
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Op het midden van ons levenspad gekomen,
Vond ik mijzelve in een donker woud,
Want ik had niet de rechte weg genomen.
Oftewel in het Italiaans:
Nel mezzo del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per une selva oscura
Che la diretta via era smarrita.
Nu moet ik er direct bij zeggen dat de kleinkinderen van Maria Montessori opgroeiden omgeven door Italiaanse klanken. Maar ook dan is de tekst abstract van aard.
De eerste Canto is ook in taalsymbolen gelegd.
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Hier sta ik met Carolina Montessori die mij
een afbeelding van die tekst aanbood namens de AMI op 5 april 2019 in Amsterdam
nadat we samen een groep deelnemers aan
de jaarvergadering van de AMI die zich hadden ingeschreven voor een Historical Tour in
het Montessori-huis in Amsterdam en Het
Huis aan Zee in Noordwijk waar Maria Montessori in 1952 plotseling overleed tijdens een
korte vakantie.
We brachten ook een bezoek aan de katholieke begraafplaats aan de Gooweg in Noordwijk waar zich het graf van Maria Montessori
bevindt.
Ik kreeg het cadeau omdat het mijn laatste
keer als ‘reisjesleider’ van zo’n groep was.
© foto: Aron van Blooijs

Dinnie Rebild uit Denemarken legt bloemen
op het graf van Maria Montessori namens alle
deelnemers aan de historical tour.
© foto: Jelle Beijer.

Mario Montessori
In het begin van de zestiger jaren van de vorige
eeuw volgde een groep Montessorianen uit Amsterdam – waaronder ik – een taalcursus bij Mario Montessori op de Koninginneweg 161. Aan die cursus
denk ik nog altijd met plezier terug.
Mario demonstreerde de betekenis van de symbolen
aan de hand van de geometrische lichamen. Kinderen hebben tussen hun derde en zesde jaar met
die lichamen gewerkt. In de Gids voor Huishoudelijk

Werk, Zintuiglijke Oefeningen, Rekenen en Taal in de
Montessori School1 heeft Mario dit materiaal beschre-

Mario Montessori
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ven: Verschillende geometrische lichamen zoals de
bol, het ei, de ellipsoïde, de kubus, het rechthoekige
prisma, de kegel, de driezijdige piramide, de regelmatige vierzijdige piramide enz.

Nederlandse Montessori Vereniging, 1964.
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Er zij heel wat oefeningen die met dit materiaal gedaan kunnen worden, waaronder het herkennen van hun vorm en het
leren van hun namen. Een ander lesje is rollen en kantelen.
Sommige lichamen kunnen rollen, andere kunnen kantelen
als je ze beweegt. Er zijn ook lichamen die je zowel kunt
rollen als kantelen. Mario koos bij de aanbieding van de taalsymbolen de driezijdige piramide en de bol.
Het is duidelijk dat de bol een dynamisch lichaam is. Je
kunt het lichaam rollen en dat rollen symboliseert het dynamisch karakter. De driezijdige piramide kun je niet rollen. Je moet hem kantelen om hem te verplaatsen. Dat
kantelen symboliseert het statische karakter dat dit lichaam heeft. Aan deze eigenschappen van de lichamen
koppelde Mario twee symbolen: Een zwarte driehoek en
een rode cirkel. De zwarte driehoek is vergelijkbaar met
het grondvlak van de driezijdige piramide. De rode cirkel is
vergelijkbaar met de doorsnede van de bol.2
Het aantrekkelijke van deze aanbieding is dat de symbolen
direct worden voorbereid door de handelingen die eerder
met de geometrische lichamen zijn uitgevoerd. Er worden
nu vrij abstracte begrippen aan gekoppeld die inhoud krijgen doordat er eerder mee werd gehandeld.
Ik geef daarom de voorkeur aan het gebruik van de geometrische lichamen boven het gebruik van de later geïntroduceerde Zwarte Piramide en Rode Bol. Het is een door de
AMI goedgekeurd Montessorimateriaal – dat wel – maar de
directe voorbereiding van bij de geometrische lichamen is
bij dit materiaal minder duidelijk.

En ja, als je toch bezig bent met van twee dimensies er drie te maken, waarom dan
niet met alle taalsymbolen? Voor het rollen en kantelen heb je alleen de piramide en
de bol nodig. Ik zou de rest niet kopen als ik een lokaal moest inrichten. Al geef ik de
voorkeur aan de rechtse uitvoering; daar is het tussenwerpsel tenminste echt 3D.

2

Mario Montessori noemt het lesje Rollen en Kantelen niet in zijn Gids uit 1964. Ik ontleen het aan Het Montessori Materiaal. Een materiaalboek dat in 2012 werd uitgegeven door Nienhuis Montessori, de Nederlandse
Montessori Vereniging en de Werkgroep Montessori Opleiders. Op blz. W31. De W staat voor Waarnemen.
Deze sectie is geschreven door Marion Reulen en Els Wasmann - Peters.
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In verband met de taalsymbolen wees Mario ook op het karakter dat een bepaalde
tekst kan hebben en hoe je dat karakter kunt aflezen aan de taalsymbolen die je boven een tekst aanbrengt. Een gedicht geeft een dynamisch beeld. Er worden veel
werkwoorden en bijwoorden gebruikt.
Als voorbeeld koos ik voor een gedicht van Martinus Nijhoff uit 1934. De
tijd dus waarin de taalsymbolen ontstonden. Toen in nog in Amsterdam
werkte hebben de kinderen van mijn groep het destijds gemaakt. Alle
taalsymbolen komen erin voor, inclusief het tussenwerpsel, het religieuze
zelfstandige naamwoord en het voltooid deelwoord.
Martinus Nijhoff
1894 - 1953
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Het dynamisch karakter is duidelijk. De tekst bevat veel werkwoorden, bijwoorden en
voltooide deelwoorden.
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Een formele tekst heeft veel Zelfstandige Naamwoorden, Lidwoorden en Bijvoeglijke
Naamwoorden. En daardoor heeft de tekst een statisch karakter. Als voorbeeld heb
ik hieronder de eed die de Koning in 1983 aflegde, toen hij als koning beëdigd werd,
afgebeeld.

De Eed op de Grondwet
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Het is verre van onmogelijk dat de taalsymbolen bij het gedicht van Dante op blz. 5
ook gemaakt zijn om het karakter van de tekst duidelijk te maken. Het is een dynamische tekst met veel ronde taalsymbolen.
Taalsymbolen leren door er verhalen over te vertellen
In een Duits boekje dat in het Engels verscheen bij
Nienhuis Montessori staat in het nawoord dat het
idee om kinderen vertrouwd te maken met de
woordsoorten door ze de betekenis van woordsoorten uit te leggen in verhaalvorm bedacht is door
Mario Montessori.3 Het boekje verscheen in dezelfde tijd waarin we in Amsterdam de cursus van
Mario Montessori volgden. Raar dat illustrator Claudine Nanzenecker de taalsymbolen van het Voorzetsel en het Tussenwerpsel op hun kop gebruikt in
de illustraties. En jammer dat uitgever Nienhuis, die
over de AMI Blueprints beschikt waarin staat hoe
de taalsymbolen gebruikt moeten worden, dit niet
gecorrigeerd heeft.4

3

The Land of the Parts of Speech. A story from Montessori. Illustrations by Claudine Nanzenecker. Nienhuis
Montessori z.j.
4
Montessori Blueprints uitgegeven door de AMI, Amsterdam 1999. Blueprint 6/L Grammar Symbols.
Deze Blueprints worden door de AMI beschikbaar gesteld aan erkende materiaalfabrikanten.
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Links de tekening van het Voorzetsel. Rechts die van het Tussenwerpsel. De Montessori
Blueprints spreken van een maan en een sleutelgat als vormen van het Voorzetsel en
het Tussenwerpsel. Dat het hier om een bruggetje en een uitroepteken zou gaan, is
dus niet waar.

Maria Montessori

Maria Montessori legt de Taalsymbolen uit in 1950

11

Maria Montessori heeft zelf
ook de verhaalvorm gebruikt
om de betekenis van de taalsymbolen en het verband dat
ze met elkaar hebben uit te
leggen.5 Een voorbeeld: Moeder Zelfstandig Naamwoord
heeft haar baby’tje Lidwoord
op de arm en haar grotere
kind Bijvoeglijk Naamwoord
aan de hand. Samen vormen
ze Het gezin Zelfstandig
Naamwoord. In Nederland
Illustratie uit Maria Montessori ‘Psicogrammatica’ blz. 68
zouden we de tekening moeten aanpassen, want – afwijkend van Italië en ook Engeland – onderscheiden we bij
de Nederlandse taalsymbolen het Telwoord als aparte categorie naast het Bijvoeglijk
Naamwoord. Het is een aparte doos bij de Taaldozen.

Links het Bijvoeglijk Naamwoord en rechts het Telwoord.

De kleur van het Bijvoeglijk Naamwoord en Het Lidwoord is tegenwoordig anders
dan de kleur die Maria Montessori gebruikte. Er zijn meer verschillen, zoals uit een
tabel op de volgende bladzij blijkt. Links zie je de taalsymbolen zoals wij die nu gebruiken. Rechts de Taalsymbolen zoals Maria Montessori die gebruikte in de Duitse
uitvoering van De Absorberende Geest.6

5

In haar boek Psicogrammatica. Milaan, 2017. FrancoAngeli s.r.l.
Maria Montessori. Das Kreative Kind, Der Absorbierende Geist . Verlag Herder Freiburg im Breisgau 1972 17
Uitgegeven en ingeleid door Prof. Dr. Paul Oswald en Prof. Dr. Günter Schulz-Benesch. Derde tijdlijn na blz. 118.
6
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Sinds 1933 zijn er van de taalsymbolen verschillende uitvoeringen bekend. Op de foto waar Maria Montessori de taalsymbolen uitlegt gebruikt ze er in 1950 een aantal dat in de latere
blueprints niet voorkomt. In Nederland werden deze symbolen bij mijn weten nooit gebruikt.
De foto is gemaakt in Italië. Italiaans materiaal kan in een
aantal gevallen in uitvoering afwijken van materiaal dat elders
gemaakt wordt. Ik herinner me dat de Materials Committee
van de AMI ooit drie lijsten maakte van de collectie van een
Italiaanse fabrikant die om erkenning gevraagd had. Op de
eerste lijst stond het materiaal dat goedgekeurd was. Op de
tweede lijst stond materiaal dat afweek van het internationaal
gebruikte, maar dat gangbaar was in Italië. En op de derde
lijst materiaal dat aangepast moest worden. Deze taalsymbolen staan in de Duitse uitgave van The Absorbent Mind. Ze staan ook op de kaart
waarop Maria Montessori symbolen aanwijst.

De Taalsymbolen van de Eerste Canto
In het eerste Canto uit het Inferno – mijn cadeau – zie ik een aantal taalsymbolen in
een uitvoering die we tegenwoordig niet meer gebruiken. Hieronder een tabel met de
taalsymbolen uit het Inferno, vergeleken met de taalsymbolen zoals de AMI die in de
AMI – Blueprints voorschrijft:

Dit is geen compleet overzicht van de verschillen tussen toen en nu. Het gaat slechts
om de verschillen in de Eerste Canto.
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Jan Mooi en Betty van Wesep
Mijn collega van de 5de Montessorischool in
Amsterdam, Jan Mooi, haalde zijn Montessori-diploma in 1939, het jaar waarin ik geboren werd. Van zijn zoon Jaap kreeg ik zijn
handgemaakte Materiaalboek (handgemaakt,
zo ging dat in die jaren). De taalsymbolen
die hij erin weergeeft zijn dezelfde als die
van de Eerste Kaart en Tweede Kaart hieronder. Wat de Amsterdamse Opleiding betreft
dus niets nieuws onder de zon. Al staan de
symbolen van de eerste en tweede kaart bij
Jan nog door elkaar op één kaart.
Jan Mooi

Betty van Wesep

Ik haalde mijn Montessori-diploma op 5 juli 1960, bij de
Gemeentelijke Kweekschool
in Amsterdam. Onze docent
was Betty van Wesep. Later
waren Betty en ik collega-opleiders voor het Montessoridiploma aan dezelfde school
die inmiddels een aantal keren van naam veranderd
was. Toen ik examen deed
waren de taalsymbolen van
de Eerste Kaart en de
Tweede Kaart gebruikelijk.
Zo staan de Taalsymbolen
ook vermeld in de AMI Blueprints.
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Eerste Kaart

Tweede Kaart

De bladzij uit het Materiaalboek van Jan heb ik een beetje moeten aanpassen. Vroeger plakte men met andere plaksel dan tegenwoordig. Het werkwoord rechtsboven is
losgeraakt en daarna zoekgeraakt. En de boeken werden niet in A4 - maar in folioformaat gemaakt. Naast het Tussenwerpsel heb ik links het Telwoord en rechts het Voltooid Deelwoord weg moeten laten. Maar het Tussenwerpsel is een sleutelgat en het
Voorzetsel een maantje. Bij het Voornaamwoordelijk Bijwoord is het symbool van het
Voorzetsel wat lager op het symbool van het Voornaamwoord geplaatst. Maar dat is
niet van doorslaggevende betekenis.

16

De Eerste en de Tweede Kaart
De Eerste Kaart toont de elementaire Taalsymbolen, zoals die vanaf de onderbouw in
combinatie met de lesjes met de Boerderij gebruikt worden. En in de middenbouw in
combinatie met de lesjes met de Taaldozen. En om teksten te analyseren die kinderen zelf kiezen. De Tweede Kaart wordt gebruikt in de bovenbouw.
Het Zelfstandig Naamwoord wordt op de Tweede Kaart onderscheiden in Concreet Zelfstandig Naamwoord (voorbeeld: de
stoel) en Abstract Zelfstandig Naamwoord (voorbeeld: de gedachte). Maria Montessori onderscheidde ook nog het Religieuze
Zelfstandig Naamwoord dat ze gebruikte voor woorden als bij
voorbeeld God, Maria en Jezus. Op de tweede kaart ontbreekt
het Religieuze Zelfstandig Naamwoord. Op de kaart van Jan
Mooi staat het wel.

Religieus Zelfstandig
Naamwoord

Bij het werkwoord kan op de eerste kaart nog het Scheidbare
Werkwoord onderscheiden worden. Voorbeeld: Hij telde de getallen op. Bij dit voorbeeld worden de twee delen van het Werkwoord optellen (telde en op) gescheiden door het Zelfstandige
Naamwoord de getallen. Aanvankelijk wordt dit aangegeven
door het symbool van het Werkwoord door te knippen:7

Als bij de taaldozen het Werkwoord wordt aangeboden (in de vijfde serie dozen) dan
is het kind nog niet bekend met de naam en functie van het Bijwoord. Het Bijwoord
wordt aangeboden in de zevende serie dozen. Aanvankelijk zeggen de Bijwoorden
iets van het Werkwoord.

Leg
Leg
7

het
het

gummetje
gummetje

hier
elders

Soms zie je dat er is doorgeknipt in twee ongelijke delen.
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De stroken in de Taaldozen moeten gelezen worden en daarna uitgevoerd. Het kind
leest de eerste zin die op de roze kaart staat en legt dan een gummetje ergens op de
tafel.
Dan legt het de zin met de kleine kaartjes op de tafel. En boven de kleine kaartjes
legt het de Taalsymbolen die bij de kaartjes horen.
Vervolgens legt het kind het gummetje op een andere plaats (elders) op de tafel.
Het vervangt nu het kleine roze kaartje hier door het kleine roze kaartje elders.
Hier en elders vertellen wat je doen moet en wat je veranderen moet in de zin. Het
zijn allebei Bijwoorden. Het symbool boven de kaartjes blijft dus hetzelfde.

De stroken van deze opdracht moeten gelezen worden en dan uitgevoerd. Het kind
leest de eerste zin die op de roze kaart staat en schrijft daarna iets met diep gebogen hoofd.
Dan legt het de zin met de kleine kaartjes op de tafel. Boven de kleine kaartjes legt
het de taalsymbolen. Vervolgens schrijft het kind iets met licht gebogen hoofd.
Het kind vervangt nu het kleine roze kaartje diep door het kleine roze kaartje licht.
Diep en licht vertellen hoe je je hoofd moet buigen en wat je veranderen moet in de
zin. Het zijn allebei Bijwoorden die in deze zinnen iets zeggen van het Bijvoeglijk
Naamwoord gebogen.

De zin “Hij telde de getallen op” kan nu ook zo worden weergegeven:
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Je ziet het ook wel zo:

Voor beide manieren valt wel wat te zeggen:
•
•

Een scheidbaar werkwoord bestaat uit een werkwoord en een bijwoord.
Een scheidbaar werkwoord bestaat uit een werkwoord en een bijwoord. We
schreven het vroeger als een doorgeknipt werkwoord. Het tweede symbool
van het werkwoord in de zin herinnert hier nog aan.

Oh ja, ook dit nog. Ik noemde de AMI Blueprints als bron van hoe het echt moet met
de taalsymbolen. Mario Montessori stelde na het overlijden van zijn moeder in de
vijftiger jaren van de vorige eeuw de AMI Blueprints samen. Het zijn tekeningen
waarop precies staat aangegeven hoe Montessorimateriaal gemaakt moet worden. In
september 1999 verscheen een tweede editie van deze AMI Blueprints. Ze worden
uitsluitend verstrekt aan door de AMI erkende fabrikanten van Montessorimateriaal.
Dat zijn in Nederland Nienhuis Montessori in Zelhem en op Sri Lanka, in Italië Gonzagareddi in Gonzaga en in Japan Matsumoto in Osaka. Deze fabrieken maken niet alleen materiaal volgend de AMI-voorschriften, ze maken ook al 8 het materiaal en niet
alleen de stukken waaraan wat te verdienen valt. Betty van Wesep leerde ons de
taalsymbolen zoals ze in de AMI Blueprints staan.

8

Bij Matsumoto alleen voor Casa dei Bambini.
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Lesjes met de Tweede Taalsymbolenkaart
Concreet Zelfstandig Naamwoord
en
Abstract Zelfstandig Naamwoord 9

Maak met het kind dat de lesjes krijgt een Taalsymbolenschrift. Laat het kind zien
hoe het de symbolen in het schrift plakt en hoe het de namen eronder schrijft.
Geef een voorbeeld:
“Ik kan zeggen: De stoel. De stoel kan ik zien. Ik kan eraan voelen. Ik kan hem dragen. Ik kan erop zitten.”
“Als ik een Zelfstandig Naamwoord kan zien, kan horen, kan voelen, kan dragen enz.
dan noem ik het een Concreet Zelfstandig Naamwoord. Dit is het Taalsymbool dat erbij hoort.”
“Kun jij een paar Concrete Zelfstandige Naamwoorden bedenken?”
“Maak hier maar een lijstje met Concrete Zelfstandige Naamwoorden.”
Keer terug naar de tafel en bespreek het lijstje met het kind. Ga dan verder:
“Er zijn ook Zelfstandige Naamwoorden die ik niet kunt zien, kunt horen of kunt voelen of dragen. Een voorbeeld is Het Lezen, De Vreugde, Het Verdriet. Ik noem dat
een Abstract Zelfstandig Naamwoord. Het heeft een eigen Taalsymbool. Dat hebben
we hier opgeplakt.”
“Kun jij een paar Abstracte Zelfstandige Naamwoorden bedenken?”
“Maak hier maar een lijstje met Abstracte Zelfstandige Naamwoorden.”
Keer terug naar de tafel en bespreek het lijstje met het kind.
9

Een zelfstandig naamwoord is een woord dat een naam geeft aan een zogeheten zelfstandigheid. Dat is iets dat bestaat of zou kunnen bestaan. Je hebt zelfstandige naamwoorden in twee
soorten: concreet en abstract. Concreet wil zeggen dat het vorm en inhoud heeft: mensen, dieren, dingen. Abstract betekent dat het niet tastbaar is, zoals geloof, taal, opleiding, jeugd, organisatie, brutaliteit. (Wikikids.nl)
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Hulpwerkwoord en Voltooid Deelwoord
Neem het taalsymbolenschrift. Laat het kind zien hoe het de symbolen Werkwoord,
(Persoonlijk) Voornaamwoord, Hulpwerkwoord en Voltooid Deelwoord in het schrift
plakt en hoe het de namen eronder schrijft.10

“Ik wil met je praten over het Werkwoord halen. Schrijf dat maar onder het taalsymbool van het Werkwoord.”
“Daarnaast zie je het taalsymbool van het Voornaamwoord. Sommige Voornaamwoorden staan voor Personen. Bij voorbeeld ik, of jij, of wij. Die noemen we Persoonlijk Voornaamwoord. Ik dit lijstje gaat het over ik. Schrijf dat maar op”
“Als je klaar bent met halen dan is het halen voltooid. Je zegt dan ‘Ik heb het gehaald’ en je noemt het een Voltooid Deelwoord.” Het taalsymbool is een zilveren cirkel.
“Er is een Werkwoord dat het halen helpt om een Voltooid Deelwoord te worden.
Zo’n werkwoord noemen we een Hulpwerkwoord. Het heeft een eigen symbool. Een
Werkwoord met een witte cirkel erin.”
“Schrijf nu de rest van de zin maar onder de taalsymbolen: “halen - ik heb gehaald”
“Maak nu de lijst verder af met de werkwoorden Komen, praten en vertrouwen.”
Het kind ontdekt dat het Hulpwerkwoord niet alleen hebben, maar ook zijn kan zijn.
Keer terug naar het kind en zeg dat het nu zelf werkwoorden mag bedenken.

10

Als je wilt vertellen dat iets al gebeurd is, dan gebruik je een voltooid deelwoord in een zin.
Voltooid betekent dat iets af is. Er gebeurt daarna niets meer. [Junior Einstein]
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“Ik wil nog een keer met je praten over het Werkwoord halen. Schrijf dat maar onder
het taalsymbool van het Werkwoord.”
“Daarnaast zie je het taalsymbool van het Voornaamwoord weer staan. Ook hier gaat
het weer om een Persoonlijk Voornaamwoord. En weer over ik. Schrijf ook dat maar
op”
“Als je bezig bent met halen dan is het halen nog niet voltooid. Je zegt dan ‘Ik ben
halend’ en je noemt het een Onvoltooid Deelwoord.” Het taalsymbool is ook hier een
zilveren cirkel.11
“Er is een Werkwoord dat het halen helpt om een Onvoltooid Deelwoord te worden.
Ook hier hebben we dus weer een Hulpwerkwoord met een eigen symbool. Een
werkwoord met een witte cirkel erin.”
“Schrijf nu de rest van de zin maar onder de taalsymbolen: “halen - ik ben halend”
Er staat nog een derde betekenis van dit taalsymbool op de kaart en dat is Onvervoegd Werkwoord. Daar gaan we ook een lesje mee doen.

11

Het onvoltooid deelwoord geeft aan dat iets nog niet klaar is. Het is nog niet voltooid. [Junior Einstein]
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Onvervoegd Werkwoord

“Toen we de lesjes van het Voltooid Deelwoord en het Onvoltooid Deelwoord deden
begonnen we met het Werkwoord zoals dat in een woordenboek staat. Je kunt dan
opzoeken wat het werkwoord betekent.”
“We hebben die werkwoorden daarna veranderd. Van halen maakten we gehaald of
halend en zo werden het woorden die we anders schreven.”
“We hebben er ook een Persoonlijk Voornaamwoord bij gezet. Ik. We hadden er ook
een ander Persoonlijk Voornaamwoord bij kunnen zetten. Jij of hij of jullie bij voorbeeld. Laten we van halen eens een rijtje maken:”
Ik
Jij
Hij
Wij
Jullie
Zij

haal
haalt
haalt
halen
halen
halen

“Als we zo’n rijtje maken dan zeggen we dat we het werkwoord vervoegen. Als we
dat niet doen dan spreken we van een Onvervoegd Werkwoord. Een werkwoord dat
de vorm heeft van een werkwoord zoals we dat in een woordenboek opzoeken. Er
verandert niets aan. Een ander woord voor zo’n onvervoegd werkwoord is de Infinitief. Als we wel vervoegen dan kan de vorm van het werkwoord veranderen. Een onvervoegd werkwoord of infinitief geven we als symbool een zilveren cirkel: De vorm
van het werkwoord is niet veranderd.”
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Koppelwerkwoord
Voor de lesjes met het Koppelwerkwoord heb je een lijst nodig met bovenaan het
taalsymbool van het koppelwerkwoord en daaronder een lijst van de koppelwerkwoorden.

zijn
worden
blijven
blijken
lijken
schijnen
heten
dunken
voorkomen
Je gebruikt de lijst in combinatie met het Zinsontledingsbord en serie 9 van de gekleurde series.
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ik
jij
hij
wij
jullie
zij

ben
bent
is
zijn
zijn
zijn

“Dit is de gekleurde serie 9 en hier is de lijst met werkwoorden die
koppelwerkwoorden kunnen zijn. Of ze dat zijn hangt af van de manier waarop ze in een zin gebruikt worden.”
“ Lees de eerste zin: Dat was een geheime plek. Was is een vorm van
het werkwoord zijn. Als we het werkwoord vervoegen kun je dat zien:
Wij zijn, jullie zijn, zij zijn.”
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“Kijk nu eens naar de tweede zin: De klas werd stiller en stiller. Ga jij maar in elke
zin het werkwoord dat je ziet rood onderstrepen.”
Als het kind klaar is dan kijk je de onderstrepingen samen na en je bespreekt ze als
dit nodig is.
“We kennen twee soorten Naamwoorden. Het Zelfstandig Naamwoord en het Bijvoeglijk Naamwoord. Onder het Zelfstandig Naamwoord kunnen we een zwarte
streep zetten en onder het Bijvoeglijk Naamwoord een bruine streep. Dat zijn de
kleuren van de Taaldozen.”
“De eerste zin is: Dat was een geheime plek. Onder was hebben we al een rode
streep gezet. Het kan een koppelwerkwoord zijn. Kijk nu eens naar geheime. Het is
een Bijvoeglijk Naamwoord. Zet er maar een bruine streep onder. Kijk nu eens naar
plek. Het is een Zelfstandig Naamwoord. Zet er maar een zwarte streep onder. Ga jij
maar in elke zin het Zelfstandig Naamwoord dat je ziet zwart onderstrepen en het
Bijvoeglijk Naamwoord bruin.”
Als het kind klaar is dan kijk je de onderstrepingen samen na en je bespreekt ze als
dit nodig is.
“Het Koppelwerkwoord koppelt het onderwerp in een zin aan het naamwoordelijk
deel van de zin. Dat is een Zelfstandig Naamwoord of een Bijvoeglijk Naamwoord.12
De eerste zin is:
Dat was een geheime plek. Geheime plek is het Naamwoordelijk deel in de zin dat
bestaat uit het Bijvoeglijk Naamwoord geheime en het Zelfstandig Naamwoord plek.
Het wordt aan het onderwerp een geheime plek gekoppeld door was. Was is dan een
koppelwerkwoord.”
Ik zou voor de zekerheid ook de volgende zin nog maar samen bespreken. Daarna
kunnen de zinnen gemaakt worden op de bij de gekleurde series gebruikelijke wijze
met het zinsontledingsbord.

12

Zoals gevonden bij JufMelis.nl
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Voltooid Deelwoord als Bijvoeglijk Naamwoord gebruikt
Onvoltooid Deelwoord als Bijvoeglijk Naamwoord gebruikt

Een Voltooid Deelwoord wordt ook wel eens als Bijvoeglijk Naamwoord gebruikt. Het
Voltooid Deelwoord staat dan bij een Zelfstandig Naamwoord en is geen Werkwoord.
Het zegt dan iets over dat Zelfstandig Naamwoord. [Einstein junior een beetje aangepast]. Hetzelfde geldt voor het onvoltooid deelwoord.
Voltooid Deelwoord als Bijvoeglijk Naamwoord gebruikt

De

gebroken

ruit.

“Gebroken zegt iets van ruit: Het is dus een Bijvoeglijk Naamwoord.”
“Gebroken is ook een Voltooid Deelwoord: Breken – gebroken.”
“We noemen dit een Voltooid Deelwoord dat als Bijvoeglijk Naamwoord gebruikt
wordt.”
Vraag het kind een aantal voorbeelden te bedenken en bespreek die dan met het
kind.
Onvoltooid Deelwoord als Bijvoeglijk Naamwoord gebruikt

De

lekkende

kraan

“Lekkende zegt iets van kraan: Het is dus een Bijvoeglijk Naamwoord.”
“Lekkende is ook een Onvoltooid Deelwoord: Lekken – lekkend.”
“We noemen dit een Onvoltooid Deelwoord dat als Bijvoeglijk Naamwoord gebruikt
wordt.”
Vraag het kind een aantal voorbeelden te bedenken en bespreek die dan met het
kind.
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Voornaamwoordelijk Bijwoord

Een Voornaamwoordelijk Bijwoord is een combinatie van een Bijwoord en een Voorzetselbijwoord. Het wordt gevormd op basis van een Voorzetsel gevolgd door
een Voornaamwoord, waarbij de volgorde wordt omgedraaid.
Uit deze uitleg in Wikipedia wordt duidelijk waarom het taalsymbool uit de combinatie van een Voorzetsel en een Voornaamwoord bestaat.
Een Voorzetselbijwoord is een woord met de vorm van een Voorzetsel maar met
de functie van een Bijwoord. Het is een combinatie van een van de Bijwoorden van
plaats. Dat zijn er, hier, daar, waar, ergens, nergens en overal. En een of meer Voorzetsels (bijvoorbeeld aan, bij, voor) of met de Bijwoorden: af, heen en toe.
In de regel worden de delen van het Voornaamwoordelijk Bijwoord aan elkaar geschreven.

Bijwoord van
Plaats

Voorzetsel

Voornaamwoordelijk
Bijwoord

er
hier
daar
waar

bij
voor
aan
tegen

erbij
hiervoor
aan
waartegen

Voorbeeld
Hoe kom je erbij?
Hiervoor wil ik wel betalen.
Ik heb daaraan een hekel.
Waar ben je eigenlijk tegen?13

Maak samen met het kind een tabelletje.
13

Je kunt waartegen splitsen zoals in het voorbeeld, maar je kunt ook zeggen “Waartegen ben je eigenlijk.”
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Bijwoord van
Plaats

Voorzetsel

Voornaamwoordelijk
Bijwoord

Voorbeeld

er
hier
daar
waar
“Kun jij nu dit tabelletje afmaken met andere voorbeelden?”
Ik heb in mijn groep vroeger deze oefening maar weinig gedaan. Het is niet echt een
kerndoel, dat Voornaamwoordelijk Bijwoord. Maar de liefhebbers zullen ervan smullen.
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Een Werkwoord Vervoegen14
De Kaart van Lidie Cohen

Het schema dat ik hier bespreek kreeg ik van Lidie Cohen, een lerares Nederlands die
was verbonden aan een school voor voortgezet onderwijs in Maastricht. Ze vond dat
onze Montessorischool een te ingewikkelde werkwijze hanteerde om kinderen de vervoeging van werkwoorden te leren. Veel dril en weinig begrijpen hoe je het doen
moet. Ik heb de kaart die ik van haar kreeg om dat te verbeteren een beetje aangepast aan de Montessori-werkwijze met de taalsymbolen. In mijn groep werkte het
prima.

14

In de cursus bij Betty van Wesep maakten we van alle voorkomen gevallen een Werkwoordenboek met voorbeelden.
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De startvraag op de kaart is:
“Wat moet ik schrijven in de vervoeging? Een d, een t, dt, dd of tt?”
Dit leidt tot Vraag 1 op de kaart: Hebben we te maken met een Persoonsvorm of met
een Voltooid Deelwoord ?

De Persoonsvorm
De Persoonsvorm in een zin is het woord dat voorop komt te staan als je de zin vragend maakt. De Persoonsvorm is een vorm van het werkwoord.
Zin

Vragend

Persoonsvorm

Ik fiets naar school Fiets ik naar school?
Eva loopt naar huis Loopt Eva naar huis?

Fiets
Loopt

Er is nog een manier om de Persoonsvorm te vinden. Dan moet je de Tijd waarin de
zin staat veranderen. Bij de Taaldozen (die in de middenbouw aan de lesjes met de
Tweede Taalsymbolenkaart voorafgaan) hoort het Voornaamwoord in Taaldoos VIII
H het lesje met De Drie Tijden die het werkwoord kan hebben. Dit zijn die drie tijden:

Het werkje heeft ook kaartjes voor met de Werkwoorden rusten; noemen; branden en
lopen.
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De Taaldozen bevatten verder extra doosjes met de Volledige Vervoegingen van de
Werkwoorden: zijn; hebben; werken; rusten; noemen; branden en lopen. Hierbij komen
bij elk werkwoord de volgende begrippen aan de orde:
Infinitief; stam; gebiedende wijs enkelvoud; gebiedende wijs meervoud; onvoltooid
deelwoord; voltooid deelwoord; persoonlijk voornaamwoord (ik; jij; hij wij; jullie; zij) en
de acht tijden van een werkwoord.

De Acht Tijden
ott
ovt
vtt
vvt
ottt
ovtt
vttt
vvtt

onvoltooid tegenwoordige tijd
onvoltooid verleden tijd
voltooid tegenwoordige tijd
voltooid verleden tijd
onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd
onvoltooid verleden toekomende tijd
voltooid tegenwoordige toekomende tijd
voltooid verleden toekomende tijd

Een werkwoord kan in de Verleden Tijd, de Tegenwoordige Tijd of de Toekomende
Tijd staan. Als je de Tijd waarin de zin staat verandert, dan is het woord dat dan verandert in de zin de Persoonsvorm.
Tegenwoordige Tijd

Verleden Tijd

Persoonsvorm

Ik fiets naar school
Eva tekent graag

Ik fietste naar school
Eva tekende graag

Fiets
Tekent

Het Voltooid Deelwoord
Het andere deel van Vraag 1 op de kaart is wat je schrijven moet (d,t,dt,dd,tt) als
het niet gaat om de Persoonsvorm maar om de laatste letter van het Voltooid Deelwoord. En het antwoord is dat je dan moet verlengen.
Werkwoord

Verlengen

Letter

werken
spelen
voetballen

werkte
speelde
voetbalde

t
d
d
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Voltooid Deelwoord
gewerkt
gespeeld
gevoetbald

Vraag 2 op de kaart van Lidi Cohen is de vraag naar de Tegenwoordige Tijd of de
Verleden Tijd.

De Tegenwoordige Tijd
Werkwoord en stam
De ik-vorm van een werkwoord wordt de stam van het werkwoord genoemd:

Werken
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“Maak jij nu eens van die tabelletjes met de werkwoorden:”
o Hebben
o Rusten
o Noemen
o Branden
Bespreek de bijzonderheden van elk tabelletje met het kind als het klaar is:
o Hebben
Hij heeft
Klankverandering
o Rusten
Jij rust
Hij rust
Geen extra t
o Branden
Hij brandt
dt
“Nu mag je zelf nog extra tabelletjes met de ott van werkwoorden bedenken.”

De Verleden Tijd
Sterk of Zwak
“Werkwoorden kunnen sterk of zwak zijn. Als ze zwak zijn dan komt er achter de
stam - de of - den. Er kan ook - te of - ten achter komen. Wat er achter de stam
komt hangt af van de letter waar de stam op eindigt.”
Maak met het kind samen wat voorbeelden:
Zwak

“Na de K komt er - te of - ten achter de stam. Alle klanken zijn waar - te of - ten
achter komt zijn: T K F S CH en P .”
“Hiernaast zie je een plaatje van een ouderwetse zeilboot. Het
is een kofschip. Dit woord gebruiken we om te onthouden
achter welke stammen van werkwoorden - te of – ten komt.
Dat woord is ’T K o F S CH i P. De o en de i zijn klinkers. Die
staan ertussen om van de letters een woord te maken dat je
makkelijk onthouden kunt.
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Als de stam niet eindigt op een letter uit het kofschip, dan gaat de vervoeging zo:

Sterk
“Bij sterke werkwoorden wisselt in de verleden tijd de klinker:”

werkwoord
Ik breng
Ik loop
Ik bedenk

verleden tijd
Ik bracht
Ik liep
Ik bedacht

Als je wilt weten of de laatste letter een d of een t is dan moet je het woord verlengen.
Bij voorbeeld: Grootgebracht. Wat is de laatste letter? Een d of een t?
Verleng: grootgebracht – grootgebrachte – Laatste letter is een t.
Na het artikel over de Zinsontledingspijlen van Albert Joosten heb ik nu ook een artikel
over de Taalsymbolen gemaakt. Ik heb de Taaldozen, het Zinsontledingsbord en de
Boerderij nog op het programma staan.

Reacties
Martine Lammerts
Hartelijk dank Fred voor je bijdrage, ik lees het altijd met plezier en zet ze met je
toestemming ook op onze website.
F.K.: Op de website zetten? Graag!
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Jacqueline Hendriksen
Dank, wat een geweldig artikel.
We hebben het werken met taalsymbolen opgenomen in de Taal: doen! kast.
Ik wil je dit zo graag laten zien, de taalsymbolen zijn weer helemaal terug!!! Daarom stuur ik je 2
werkjes van een kind.

André Gilara
Bedankt, met veel plezier gelezen.
Jaap Mooi (zoon van Jan Mooi)
Dank voor het sturen van de link.
Door op blz. 15 de foto van mijn vader te zien en over hem te lezen, realiseerde ik
me weer dat je pas echt dood (en vergeten) bent als er niet meer over je gesproken
wordt. Leuk!
Heb de link ook aan mijn kinderen gestuurd.
© Fred Kelpin. Maastricht, juni 2019.
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