
Tas vol Taal
Thema: Ik en mijn familie / Dit ben ik

Beste ouder of verzorger, 

Uw kind heeft vandaag een ‘Tas vol taal’ mee 
naar huis gekregen. Daarin zitten allerlei gewone 
voorwerpen, boekjes en spelletjes die horen bij het 
thema ‘Ik en mijn familie // Dit ben ik ‘. 

Belangrijk 
Het boekje met de tips is erg belangrijk. In het 
boekje staan tips, adviezen en voorbeelden over 
hoe u de spullen uit de tas kunt gebruiken om uw 
kind te helpen om taal te leren. U kunt de tips uit het 
boekje ook gebruiken bij de voorwerpen, boekjes 
en spelletjes die u thuis zelf al heeft. Zo kunt u elke 
dag met taal bezig zijn, zonder dat uw kind het 
gevoel heeft dat het moet oefenen. Taal leren moet 
vooral leuk zijn!

App is vervangen door QR codes
In het boekje met tips wordt verwezen naar een app 
genaamd ‘Van nul tot taal’.  In deze app stonden 
leuke korte filmpjes waarin u de belangrijkste tips 
hoort en ziet hoe u ze kunt toepassen. Deze app is 
niet meer beschikbaar.  

Toch kunt u nog wel steeds kijken en leren van de 
filmpjes. Op deze factsheet staan QR codes. Als 
u een smartphone of een tablet heeft kunt u de 
camera richten op de QR code. Vervolgens speelt 
het filmpje op uw smartphone of tablet af. Op de 
achterkant hiervan staat per onderwerp een QR 
code die zorgt dat het filmpje gekeken kan worden 
die bij dat onderwerp hoort. De onderwerpen 
hiervan zijn hetzelfde als de onderwerpen in het 
boekje met tips. 

Veel plezier met het kijken naar de filmpjes van de 
Tas vol taal. 



Scan de code voor het filmpje
1. Samen een boek lezen

3. Dit is mijn familie

5. Een spelletje doen

2. Samen een puzzel maken

4. Dit is mijn lichaam

https://player.vimeo.com/video/144337701?dnt=1  
https://player.vimeo.com/video/144338657 
https://player.vimeo.com/video/161183373 
https://player.vimeo.com/video/161011029 
https://player.vimeo.com/video/144339009 

