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Baby
 

Dreumes

Peuter

Mondelinge taal  •  1  Spraak-taalontwikkeling

bl
a

u
w   maakt (kirrende) geluidjes of brabbelt (tegen personen en speelgoed)

  herhaalt geluidjes 

  brabbelt bij (eigen) spel

o
ra

n
je   begint steeds meer woorden te herhalen en (na) te zeggen 

  maakt zinnen van 1 woord of meer 

  zegt enkele verstaanbare woorden (bijv. uit de directe omgeving) en maakt ook eigen woorden 

g
ee

l

Begin   is meer dan de helft van de tijd goed verstaanbaar (in elk geval voor vaste medewerkers)

  maakt zinnen van (minstens) 2 en 3 woorden

ro
ze Midden   maakt zinnen van (minstens) 3 en 4 woorden

 
gebruikt verkleinwoorden en meervoudsvormen (nog niet altijd correct),  

kan een ontkenning aangeven (‘ik heb niet’, ‘is niet’)

g
ro

en Einde   maakt zinnen van (minstens) 4 woorden

 
gebruikt verleden tijd en regelmatige werkwoordsvervoegingen (nog niet altijd correct),  

gebruikt functiewoorden (en, toen, omdat) en maakt eenvoudige vraagzinnen (wie, wat, waar) 

 
praat goed verstaanbaar, kan vrijwel alle klanken goed uitspreken  

(soms nog moeite met ‘r’, en ‘l’ en medeklinkercombinaties)
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Mondelinge taal  •  2  Taalhandelingen in de groep

Baby

Dreumes

Peuter

bl
a

u
w   reageert op geluiden en gesprekken (door bijv. te kijken of door te bewegen)

  wil iets duidelijk maken (trekt bijv. de aandacht met een geluid of gebaar) 

o
ra

n
je   maakt gebruik van eigen brabbeltaal en eerste (bekende) woordjes

  vraagt door naar dingen te wijzen 

g
ee

l

Begin   praat met de PM (vertelt bijv. iets over zichzelf of benoemt wat hij/zij doet) 

  stelt een eenvoudige vraag aan de PM (‘jas aandoen?’, ‘is beer nou?’)

ro
ze

Midden  
praat steeds vaker in de grote groep; praat mee over voorwerpen, een praatplaat of een verhaal 

(doorgaans nog kort en eenvoudig, benoemen, antwoorden)

  stelt vragen om ergens meer over te weten te komen (‘wat is …’)

g
ro

en

Einde  
praat (spontaan) tegen de PM of een ander kind, vertelt (eenvoudig) iets over zichzelf of de 

directe omgeving 

  praat gemakkelijk en ook op eigen initiatief in de groep (is ontspannen)

  stelt vragen om ergens meer over te weten te komen (wie, wat, waar, soms ook waarom)

  gebruikt alledaagse woorden en handelingen (zoals bedanken, groeten en zwaaien)
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Mondelinge taal  •  3  Interactie in de kleine groep

Baby

 

Dreumes

Peuter

bl
a

u
w   reageert op mimiek en toespreken (door bijv. te kijken, te lachen of te bewegen)

  trekt de aandacht (met bijv. geluidjes, door te bewegen of door te lachen)

  maakt oogcontact met de PM

  reageert op de eigen naam

o
ra

n
je   wijst iets aan of benoemt dit als hij/zij iets wil vertellen

  zegt woorden na

g
ee

l

Begin   durft iets te vertellen of te benoemen in een klein groepje 

  geeft antwoord op een eenvoudige vraag van de PM (‘wat is …’)

ro
ze Midden   durft spontaan iets te vertellen in een klein groepje (is ontspannen)

  luistert (kortdurend) naar de PM of een ander kind 

  geeft antwoord op vragen van de PM (wat, wie, waar) 

g
ro

en Einde   durft (vrijuit) te praten in een klein groepje, luistert naar en reageert ook op anderen

  geeft antwoord op vragen van de PM (wat, wie, waar) of een ander kind

  probeert zijn/haar mening te geven 

 
kent enkele gespreksregels en past deze meestal toe (zoals iemand aankijken en  

op de beurt wachten) 
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Baby

Dreumes

Peuter

Mondelinge taal  •  4  Begrijpend luisteren

  luistert naar toespreken en gesprekken (wordt bijv. stil of lacht)

o
ra

n
je   kijkt naar de PM als deze vertelt wat de groep gaat doen

  begrijpt meer dan hij/zij kan zeggen, laat dit zien in het handelen

g
ee

l

Begin   begrijpt goed wat er gezegd wordt: begrijpt dagelijkse woorden en handelingen

  luistert naar een kort (prentenboek)verhaal of versje

 
begrijpt eenvoudige opdrachten en voert deze (meestal) goed uit (‘pak je beker maar’ of  

‘ga maar zitten’)

ro
ze Midden   luistert (meer gericht) naar een verhaal en uitleg van de PM

 
begrijpt eenvoudige, dubbele opdrachten en voert deze (meestal) goed uit (‘pak je beker en  

ga maar zitten’ of ‘pak je jas en je beker’)

 
begrijpt een eenvoudig (kort) prentenboekverhaal, kan bijv. een gesloten vraag beantwoorden 

(‘heeft de poes de vis opgegeten?’)

g
ro

en Einde   kan (ongeveer) vijf minuten geconcentreerd luisteren naar een verhaal of uitleg 

 
kan (meervoudige) ‘instructie’ begrijpen en (meestal) goed uitvoeren (‘als je gaat schilderen,  

doe je eerst je schort aan en daarna …’)

 
kan (kort) vertellen waarover een eenvoudig verhaal gaat  

(‘Mama is boos. De poes heeft de vis opgegeten.’)

 
reageert op een luistervraag bij het voorlezen van een prentenboek  

(‘aan het eind ga ik vragen, wie …’)

 
kan kritisch luisteren: hoort een (duidelijke) ‘fout’ in een zin, versje of liedje dat bekend is of 

herkent een trefwoord in een reeks (bus: tak – hond – bus)

bl
a

u
w
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Peuter

Mondelinge taal  •  5  Verhalen vertellen en verslag doen

g
ee

l

Begin  
kan (kort) iets over zichzelf vertellen aan de PM, bijv. aan de hand van een voorwerp  

(‘kijk, nieuwe jas’)

ro
ze

Midden  
kan (kort en eenvoudig) iets over zichzelf vertellen (meegemaakt), bijv. aan de hand van 

materialen of plaatjes/foto’s (‘ik heb een nieuwe jas gekregen’)

g
ro

en

Einde  
kan een meer samenhangend verhaal vertellen, beschrijft alledaagse aspecten, zoals mensen, 

plaatsen, dingen, en veel voorkomende handelingen, zoals slapen en eten (‘ik ben met oma naar 

de winkel geweest en heb een nieuwe jas gekregen’)
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Baby
 

Dreumes

Peuter

Woordenschat  •  1  Beheersen van een basiswoordenschat

bl
a

u
w   brabbelt de woorden ‘mama’ en ‘papa’ en weet bij wie deze woorden horen

  wijst naar mama en papa (broertjes, zusjes) als hiernaar gevraagd wordt

o
ra

n
je   kent en gebruikt enkele woordjes uit de directe omgeving (mama, papa en later: bal, poes)

 
herkent een aantal woorden van de woordenlijst bij een thema (passief) (kan bijv. een aantal 

gevraagde (thema)voorwerpen aanwijzen, sommige ook benoemen)

g
ee

l

Begin  
kent grotendeels de dagelijks gebruikte woorden uit de directe omgeving en uit de groep 

(begrijpt wat er dagelijks gebeurt, kan meepraten)

 
beheerst grotendeels (ongeveer 80%) de zelfstandige naamwoorden van de basiswoordenlijst 

bij een thema, passief (herkennen en kunnen aanwijzen van een voorwerp) en een aantal woorden 

(ongeveer 50%) actief (gebruiken/benoemen)

ro
ze

Midden  
beheerst grotendeels (ongeveer 80%) de zelfstandige naamwoorden van de basiswoordenlijst 

bij een thema, passief (herkennen) en actief (gebruiken/benoemen) 

 
beheerst grotendeels (ongeveer 80%) de werkwoorden van de basiswoordenlijst bij een thema, 

passief (herkennen) en een aantal woorden (ongeveer 50%) actief (gebruiken/benoemen) 

g
ro

en

Einde  
beheerst grotendeels (ongeveer 80%) van de zelfstandig naamwoorden en werkwoorden van 

de woordenlijst bij een thema, passief (herkennen) en actief (gebruiken/benoemen)
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Woordenschat  •  2  Uitbreiden van de woordenschat

Peuter

ro
ze

Midden  
heeft belangstelling voor nieuwe woorden en leert vlot de betekenis van een nieuw woord 

(gebruikt nieuwe woorden van een thema tijdens bijv. vrij spel)

g
ro

en Einde   breidt de woordenschat uit met de overige woorden van de woordenlijst bij een thema 

 
heeft belangstelling voor nieuwe woorden, leert vlot de betekenis van een nieuw woord en 

vraagt zo nu en dan naar een onbekend woord (naam of betekenis)
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Baby
 

Dreumes

Peuter

Ontluikende geletterdheid  •  1  Boekoriëntatie

  kijkt naar (kleurrijke) plaatjes

o
ra

n
je   heeft belangstelling voor boekjes, bekijkt samen met de PM een boek 

  weet vaak al dat bladzijden omgeslagen moeten worden en doet dit ook

  heeft belangstelling voor de platen in het verhaal

g
ee

l

Begin   heeft belangstelling voor boekjes, pakt boeken en kijkt erin

  beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen

ro
ze Midden   kijkt in boeken en beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen 

  kan een boek goed vasthouden en bladert in boeken 

  kijkt naar de platen in een boek van links naar rechts

g
ro

en Einde   kijkt zelf in boeken, doet alsof hij/zij leest, en beleeft zichtbaar plezier aan voorlezen

 
houdt een boek goed vast en weet dat een boek van voor naar achter wordt gelezen,  

slaat bladzijden goed om 

 
snapt dat een verhaal bestaat uit plaatjes en tekst  

(verklaart vragen bijv. aan de hand van de plaatjes)

 
kan voorspellingen doen over een verhaal aan de hand van de afbeelding op het omslag, met 

ondersteuning van de PM (‘wat denk je, gaat het verhaal over… wat zou er gebeuren, denk jij?’)

bl
a

u
w
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Peuter

g
ee

l

Begin   kijkt tijdens het voorlezen naar de platen

  reageert op een verhaal (wijst bijv. bij een vraag naar iets op de plaat) 

ro
ze

Midden  
begrijpt een verhaal en reageert op een verhaal (door een belevingsreactie als ‘leuk’ of door iets 

aan te wijzen als er een vraag wordt gesteld)

 
kan (eenvoudig) meedenken over het verdere verloop halverwege het verhaal, geeft bijv. 

antwoord op een gesloten vraag (‘wat denk je, zal de hond…’) 

g
ro

en Einde   reageert op een verhaal, kan vertellen wat hij/zij van het boek vond en over wie het gaat

 
kan een verhaal in grote lijn navertellen of naspelen aan de hand van een plaatjesboek of 

concrete materialen 

Ontluikende geletterdheid  •  2  Verhaalbegrip
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Peuter

g
ee

l

Begin  
ontdekt de pictogrammen of symbolen in de groep (labels, dagritme en/of zelfstandigheid) 

(begrijpt deze nog niet altijd, kijkt er wel naar)

ro
ze Midden   begrijpt de bedoeling van de pictogrammen of symbolen in de groep 

  ontdekt dat in een boek een verhaal staat (doet bijv. alsof hij/zij een boek ‘leest’)

g
ro

en

Einde  
ontdekt dat in een boek een verhaal staat en dat letters gebruikt worden om iets te vertellen 

(doet bijv. of hij/zij een boek of briefje (voor)leest)

 
weet dat je door iets op te schrijven iets kunt onthouden of vertellen aan iemand anders 

(maakt (met hulp) of ‘leest’ in het spel bijv. een boodschappenbriefje)

Ontluikende geletterdheid  •  3  Functies van geschreven taal en relatie met gesproken taal
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g
ee

l

Begin   luistert naar liedjes en verhalen waarin eindrijm voorkomt, geniet hiervan

ro
ze

Midden  
heeft plezier in het zingen van liedjes en het luisteren naar verhalen waarin eindrijm voorkomt: 

zingt delen van bekende liedjes mee

  wordt zich bewust van klanken en woorden en speelt hiermee (klanken nadoen)

g
ro

en Einde   kan met hulp een kort en eenvoudig versje opzeggen (3 of 4 regels)

 
doet mee met spelletjes rond klanken en woorden en speelt met (nonsens)klanken en rijm  

(bijv. eenlettergrepige rijmwoorden: mat-kat)

Peuter

Ontluikende geletterdheid  •  4  Taalbewustzijn 
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Taal

Opmerkingen 

observatiemoment baby • datum   

Opmerkingen 

observatiemoment dreumes • datum   
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Taal

Opmerkingen 

observatiemoment begin peuterperiode • datum   

Opmerkingen 

observatiemoment midden peuterperiode • datum    

Opmerkingen 

observatiemoment eind peuterperiode • datum   


