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Taal heb je nodig om vooruit te komen in het leven. Simpel, maar zo is het. Natuurlijk, 
je kunt ook lachen, huilen en gebaren maken om iets duidelijk te maken. Maar taal, 
gesproken of geschreven, heeft de grootste zeggingskracht. Met taal komen je dromen, 
talenten, ambities en vriendschappen tot leven.

Maar met taal alleen ben je er nog niet. Anderen moeten jou ook kunnen verstaan. Met 
andere woorden, mensen moeten dezelfde taal spreken om elkaar te begrijpen. Als  je thuis 
een andere taal spreekt dan op school, heb je misschien meer moeite om de lessen te volgen.

Zelf heb ik daar ook ervaring mee. Toen ik voor het eerst naar de middelbare school ging, 
kon ik de lessen niet volgen omdat de leraren een hele andere taal spraken. Die taal moest 
ik eerst nog leren en daardoor moest ik een jaar overdoen. Toen ik op mijn vijftiende 
naar Nederland kwam, moest ik weer een hele nieuwe taal leren, het Nederlands. Ik wilde 
graag een technische opleiding volgen en daarom heb ik enorm mijn best gedaan die 
moeilijke taal zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. Daar heb ik veel hulp bij gehad 
van leraren en buren. Daar ben ik hen nog altijd dankbaar voor.

Het is fijn dat er nu zo’n aandacht is voor taalontwikkeling bij jonge kinderen. Als peuters 
en kleuters in aanraking komen met taal, leren ze daar ontzettend veel van. Dan hoeven 

ze hun schoolcarrière niet met een achterstand te beginnen. Een 
achterstand die ontzettend moeilijk in te lopen is. De Taaltuin is 
een prachtig voorbeeld van spelenderwijs leren. De magie van 
letters en woorden doen het werk. Die magie helpt kinderen 
vooruit in het leven, al hebben ze dat zelf (nog) niet door. 
En zo hoort het ook.

Ahmed Aboutaleb – Burgemeester van Rotterdam 

Fenneke Hordijk, beeldend kunstenaar en 
neerlandicus, is al decennialang actief 

op het gebied van taalontwikkeling, 
meer specifiek gericht op het leren lezen 

en spellen en het vergroten van de 
woordenschat. Ze bedacht een taaltuin om 
minder taalvaardige kinderen een steuntje 

in de rug te geven (in sommige wijken in 
Rotterdam is bijvoorbeeld tweetaligheid 
meer regel dan uitzondering). Ze wil dat 
kinderen spelenderwijs in de vrije ruimte 

kunnen oefenen wat ze op school leren. Het 
kind speelt, klimt, springt en rent, maar 
ontwikkelt tegelijkertijd zijn taal. Anders 
gezegd: spelen met taal verbinden. Ieder 

speelobject heeft iets met taal en is gericht 
op speelplezier en uitdaging.

EEN TAALTUIN VRAAGT OM 
EEN NATUURLIJK OMGEVING, 
OMDAT KINDEREN ZICH 
DAAR VOORAL MEER VRIJ 
EN ONTSPANNEN VOELEN 
EN ONGEMERKT MEER 
ENERGIE GEBRUIKEN. 
OOK DE SPEELOBJECTEN 
DIENEN EEN NATUURLIJKE 
UITSTRALING TE HEBBEN. 
GOEDE SPEELPROJECTEN, 
ÉÉN VAN DE PIONIERS OP 
HET GEBIED VAN ‘NATUURLIJK 
SPELEN’, BLEEK VOOR 
DE REALISATIE VAN EEN 
TAALTUIN ALS HET WARE 
EEN ‘NATUURLIJKE’ PARTNER. 



Inmiddels zijn er enkele 
speelobjecten gerealiseerd, waaronder 

de Springletterpaaltjes*, het 
Geoparcours en de Woordslang. 

Enkele andere objecten zijn in uitvoering 
zoals de Onderstebovenglijbaan, 

de Springschotsen en de Evenwichtslijn. 
Diverse andere objecten zijn in 

ontwikkeling.

*Springletterpaaltjes.
Kinderen springen op 
‘letterpaaltjes’ die in 
verschillende kleuren 
gemaakt zijn en in hoogte 
verschillen. Een kind kan, 
als het op de paaltjes 
springt, letters zien en 
herkennen. Het kind kan 
ook, als het wat meer kan 
lezen, woorden springen en 
zelf al springend zinnetjes  
maken. Vaak doen ze 
dat hardop zodat andere 
kinderen uitgenodigd 
worden mee te luisteren 
en te springen.

Ontwerp plattegrond van de taaltuin
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LOCATIE 
SPARTAPARK

SPANGEN
De wijk of buurt is een ruimte waar 

kinderen spelen, ontdekken en 
ontmoeten. Dit geldt voor iedere 

wijk, maar de vragen rond de 
sociaal-pedagogische kwaliteit of 
juist het ontbreken ervan komen 

het meest pregnant aan de orde in 
wijken die onder druk staan.

Niet voor niets dus dat de eerste 
Taaltuin in Spangen gerealiseerd is. 

Immers de bevolking is voor ca. 85% 
anderstalig, waardoor taalstimulering 

wel iets toevoegt.

In de directe nabijheid ligt 
de openbare basisschool Duo2002 

locatie Kasteel Spangen.


