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VOORBEREIDING

In dit project luisteren leerlingen naar (voorlees)verhalen en
gaan spelenderwijs aan de slag met de streektaal rondom het
onderwerp ‘kuiern in de Reggestreek’. Leerlingen maken kennis met
het Rijssens dialect en er is aandacht voor het bewaren van dit dialect.
Een bezoek naar het Rijssens Museum is onderdeel van het project.

Leerdoelen

ERFGOEDINSTELLING
Voor het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met:
Rijssens Museum
Kasteellaan 1 7461 PV Rijssen
Telefoon: 0548-514261
E-mail: j.kastenberg@outlook.com
Schoolbezoek kan
op woensdag of
vrijdagochtend.

De leerling leert:
• dat er streektalen zijn en dat in deze streek langs de Regge het Rijssens dialect wordt
gesproken.
• kennismaken met het Rijssens dialect.
• manieren om het dialect te bewaren: liedje zingen, verhalen luisteren, woorden doorvertellen.

Voorbereiding
•
•
•

•
•
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Maak een afspraak met het Rijssens museum voor een bezoek aan het museum.
Neem de lesactiviteiten voor dit thema door. Maak een keuze met welke activiteiten u aan de
slag gaat.
U hoeft zelf geen dialect te spreken om deze lessen te geven, maar vindt u het toch prettig
ondersteuning te hebben bij het uitvoeren vraag ouders/grootouders die bekend zijn met het
Rijssens dialect. Ontdek samen met de leerlingen hoe je spelenderwijs bekend kunt raken met
de Rijssense woorden.
Stel een introductieles samen over de Regge voor uw eigen klas. Maak gebruik van de informatie en afbeeldingen over de Regge. Neem vragen van de leerlingen als uitgangspunt.
Vul de lesactiviteiten aan met uw eigen lesideeën die relateren aan dit thema, passen bij uw
huidige lesprogramma en die vakoverstijgend zijn. U kunt de Opties voor aanvullende
lesactiviteiten hierbij gebruiken. <Vindt u na de lesactiviteiten in dit thema.>
Bedenk alvast welke presentatie u met uw leerlingen wilt geven tijdens de gezamenlijke
afsluiting van de projectweek.< Ideeën worden hiervoor aangegeven na de
lesactiviteiten in dit thema.>
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LES 1

voorkennis activeren

Deze introductieles wordt gegeven
op school door de
docent.

De leerling wordt
voorbereid op de
bele
van het erfgoed do ving
or
opdracht en het ac een
tiveren
van de voorkennis.

Lesonderdelen:
1. Introductie onderwerp
• Voldoende
geprinte werkbladen voor de
leerlingen (zie
achterin dit
document)
• de digitale
vertelplaat
‘Kuiern in de
Reggestreek’
• een digibord

Docent

Spreek de volgende zin uit: A’j Plat kuiern könt, mö’j ‘t nie loatn!
Of laat deze geschreven zin zien op het digi-bord.
Vraag aan de leerlingen: wie weet wat dit betekent?
(Als je plat kunt praten, moet je het niet laten.)
Spreken in het dialect (plat praten) wordt in het Rijssense dialect ‘kuiern’ genoemd.
Geef uitleg over de begrippen taal en streektaal.
In Nederland spreken we Nederlands. Toch praten we niet overal hetzelfde. In het noorden praten
de mensen weer anders dan in het zuiden, in het westen of in het oosten. Wij wonen in het oosten
van Nederland. In de provincie Overijssel. In Rijssen wordt het Rijssens dialect gesproken. Wie kent
Rijssense woorden? Maak samen een lijstje. Verzamel woorden die leerlingen kennen. Stel daarna de
volgende vragen:
• Waarom is er taal?
• Taal is om elkaar te verstaan en te begrijpen. Kun je ook zonder woorden elkaar begrijpen? Hoe
dan?
• Wat voor taal (talen) spreek jij? Ken je ook woorden uit andere talen?

2. Uitdelen werkblad
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Deel het werkblad uit. Vertoon de digitale vertelplaat ‘Kuiern in de Reggestreek’ op het digibord.
Oefen eerst samen de uitspraak van de klanken in het Rijssens dialect. Gebruik hiervoor het kader:
‘Twents leesplankje’ op de digitale vertelplaat, links bovenin.
Geef de leerlingen de volgende opdrachten:
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60 min
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LES 1

voorkennis activeren

Opdrachten:
1. Lees de Rijssense woorden hardop voor. Let op de Rijssense klanken.
2. Schrijf bij ieder woord op wat het Nederlandse woord is.
3. Kleur de plaatjes in zoals jij dat mooi vindt. En kleur de Regge blauw.

>> Opa/oma op
bezoek in de klas?
Nodig een opa of oma uit in de klas
die kan vertellen in het Rijssense
dialect of kan voorlezen in dit dialect. Kan opa/oma ook vertellen
over herinneringen aan de
Regge?

~ Erfg

3. Voorbereiden bezoek Rijssens museum

In de volgende les gaat u met de leerlingen naar het Rijssens Museum. Bespreek met de leerlingen hoe je
je gedraagt in het museum als je daar op bezoek gaat. Wat mag zeker wel, en wat mag niet.
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De leerlingen schrijven bij ieder Rijssense woord de betekenis en/of het Nederlandse woord erbij. De leerlingen kleuren de plaatjes op het werkblad.
Bespreek het werkblad na met de hele klas. Bespreek de woorden in de context: ‘Ontdek de Reggestreek’.
Gebruik hiervoor de informatie op het werkblad.
Laat leerlingen de woorden uitbeelden.

se

oe

De opdrachten bij het werkblad kunnen eventueel in tweetallen worden gemaakt.
Voor groep 3: zet sterke en zwakkere lezers bij elkaar in een tweetal of voer de opdrachten klassikaal uit.
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In deze les staat
het beleven van
het erfgoed
centraal.

LES 2
zinvolle beleving op locatie

Lesonderdelen:
Rijssens
Museum

max
90 min

Het
museum
zorgt voor
de benodigdheden

1. Welkom en ontvangst

De museumgids stelt zichzelf (en collega’s) voor en vertelt kort iets over het Rijssens Museum.
(Ook verkenning van het begrip: Wat is een museum?)

2. In groepjes aan de slag met de streektaal

De klas gaat onder leiding van museummedewerkers in kleine groepjes aan de slag met een
aantal activiteiten.
•
•
•

Voorlezen van een verhaal in de streektaal: Jip en Janneke in het Rijssense dialect / prentenboek eazelmänke Bespreken van het voorgelezen verhaal: terug laten vertellen door de
leerlingen.
Liedje leren in de streektaal.
Spelen met de taal: memory-spel van woorden werkblad/placemat ‘Ontdek de Reggestreek’.

3. Gezamenlijke afsluiting

Blik terug op de activiteiten met de leerlingen. Wat gaan leerlingen thuis vertellen over dit
bezoek? Zing eventueel nog een keer met elkaar het lied ter afsluiting.
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LES 3

reflectie/verwerking

Lesonderdelen:
1. Terugblik

60 min

•

Docent

•
•

verkleedkleding voor
toneelstukje
knutselmaterialen
werkblad
(voorbeelden
Rijssense
woorden)

Deze afsluitende
les wordt gegeven op
school door de docent.
Er wordt teruggeblikt op
wat er is beleefd en
geleerd.
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Welke Rijssense woorden heb je geleerd? Hoe bewaar je de
streektaal? Door te kuiern: oefenen met doorvertellen in het
Rijssense dialect.Lekker zingen en herhalen van het in het museum aangeleerde liedje.

2. Kiezen uit verschillende verwerkingsopdrachten:
•

Verhaal Jip & Janneke uitbeelden in toneelstukjes
Het verhaal van Jip & Janneke dat in het museum is voorgelezen, kan worden uitgespeeld door de
leerlingen. Verdeel de klas in groepjes. En hoe gaat het verhaal verder? Ieder groepje maakt er z’n
eigen verhaal van. Laat de leerlingen ook een aantal Rijssense woorden gebruiken in het toneelstukje.

•

Woordendoosje maken om dialect in te bewaren.
Iedere leerling knutselt een mooi woordendoosje (bijvoorbeeld van luciferdoosjes). In het doosje
bewaren de leerlingen een aantal Rijssense woorden die ze hebben geleerd en die ze graag willen
bewaren.

•

Poesie-albumversjes of gedichtjes maken en voordragen aan elkaar
Een poesie-album is een album waarin kleine gedichten en versjes worden verzameld van vrienden
en familie. De gedichtjes werden versierd met mooie poesie-plaatjes. Laat eventueel een
voorbeeld zien. Maak met de klas een poesie-album met gedichtjes over Rijssen en de Regge.
Het hoeven geen lange gedichten te zijn, 4 regels is al voldoende. Iedere leerling maakt een
pagina met een gedichtje en versiert dit met poesie-plaatjes of tekeningen. Leerlingen
kunnen zelf poesie-plaatjes maken of u kunt poesie-plaatjes kopen die leerlingen kunnen
gebruiken. Is het voor groep 3 te moeilijk om zelf een gedichtje te maken? Laat de
leerlingen een paar Rijssense woorden overschrijven met een mooie (kroontjes)pen.
Dat is een mooie schrijfoefening. Daarna kunnen de leerlingen ook zelf
poesie-plaatjes of tekeningen erbij maken.
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EXTRA OPTIES
Idee voor presentatie gezamenlijke
afsluiting projectweek
•
•
•

Leerlingen spelen het toneelstukje van Jip & Janneke uit.
Ze gebruiken ook Rijssense woorden.
De Rijssense woordendoosjes worden tentoongesteld.
Laat de leerlingen hun gedichtjes/poesie-albumversjes voordragen
in het Rijssense dialect.

Opties voor aanvullende lesactiviteiten
•

Schrijven van Rijssense woorden met een kroontjespen.

Taal:
• Een echte taalles in de streektaal.
• Memory: streektaalwoorden en plaatjes bij elkaar zoeken.
• Bedenk zelf een taal. Bedenk woorden voor: huis, boom, meisje, jongen, vader, moeder, spelen,
school, etc.
Tekenen:
• Teken een afbeelding van het werkblad/placemat vergroot na of teken een eigen afbeelding bij een
woord in dialect. Leerlingen kunnen ook hun eigen placemat maken met Rijssense woorden die ze
hebben geleerd.
Drama:
• Hoe draag je zo mooi mogelijk een gedicht voor?
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Natuur:
• Wilt u lessen over de natuur rondom de Regge? Informeer bij de educatiegroep van de
afdeling Rijssen naar de mogelijkheden. Denk bijv. aan een educatieve wandeling
onder leiding van een gids. https://www.ivn.nl/afdeling/rijssen-enter.
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ACHTERGROND
INFORMATIE

Achtergrondinformatie over het thema
We verwijzen voor achtergrondinformatie naar:
www.rijssensmuseum.nl
https://www.ijsselacademie.nl/taal/
https://www.ijsselacademie.nl/twentehoes/
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COLOFON

Colofon
De Regge-leerlijn Rijssen is ontwikkeld in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
Het thema kuiern is ontwikkeld door Zeeman & de Regt Onderwijskundigen in samenwerking
met het Rijssens Museum / Anny Kastenberg en Gerrit Dannenberg / en de schoolteams van de
Brekeldschool, Constantijnschool, Haarschool, Ronde Maat en de Willem-Alexanderschool in
Rijssen.
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