


De bblthk (bibliotheek Wageningen) ontwikkelde samen 
met vormgevers Florian de Visser en Stijn van der 
Vleuten een aantal concepten om kinderen op een leuke 
manier kennis te laten maken met taal.  

Om een doelgroep te bereiken die niet of nauwelijks in 
de bibliotheek komt is ervoor gekozen om letterlijk naar 
buiten te treden.

Voor pilot-locatie Speeltuin Tuindorp (opgericht 
in 1954 en een begrip in Wageningen) zijn er drie 
toevoegingen bedacht op bestaande onderdelen van 
de speeltuin: de zandbak (Woordenschatgraven), het 
zwembad (Woordenzwemmen) en een klimtoestel 
(Woordenklimmen). De kinderen kunnen zonder uitleg 
gebruik maken van alle onderdelen, maar er kunnen ook 
georganiseerde activiteiten plaatsvinden.  

De verschillende onderdelen van Plezier In Taal worden 
hier in tekst en beeld toegelicht met een beschrijving 
van het doel van de pilot en beeld van de gerealiseerde 
onderdelen.  

Plezier In Taal kan op verschillende manieren worden 
gerealiseerd en is uitvoerbaar op meerdere locaties. 

Woordenschatgraven

Kinderen zoeken in de 
zandbak naar voorwerpen 
en bijbehorende woorden 
op de bodem van de 
zandbak. 

Woordenzwemmen

In het zwembad drijft van 
alles, net als in de zee. 
Wat hoort er wel in de 
zee en wat niet? Kinderen 
verzamelen voorwerpen 
met woorden en letters en 
sorteren deze in dieren- en 
dingenbakken. 

Woordenklimmen

Bij alles wat je ziet en doet 
hoort een geschreven 
woord. Ook als je aan 
het klimmen bent. Het 
is leuk om dit samen te 
benoemen. Kinderen 
en hun ouders lezen de 
woorden (hardop) en 
wijzen ze aan. 





Signing

Bij Ieder onderdeel staat een informatiebord 
met een korte toelichting. Bij de zandbak 
hangt ook gereedschap en een plattegrond 
om de objecten en woorden te kunnen 
vinden. 

Mogelijkheden

Woordenschatgraven kan voor iedere bestaande zandbak op maat en met een passend thema 
worden uitgevoerd en kan als losse bodem, maar ook als complete zandbak worden gemaakt. 

Woordenschatgraven

Tijdens het graven in de zandbak ontdekken 
kinderen spelenderwijs objecten met een 
bijbehorend woord. Hier zijn het voorwerpen 
en woorden rond het thema ‘feest’. Ouders 
helpen mee met behulp van de ‘schatkaart’. 

Materiaal

De zandbakbodem is opgebouwd uit lagen 
met in reliëf de objecten en de woorden, 
zodat ze niet alleen zichtbaar maar ook 
voelbaar zijn. De bodem is gemaakt van een 
kindvriendelijk, duurzaam en weersbestendig 
materiaal. 
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Signing

Naast het informatiebord met een korte uitleg 
en gereedschappen om de dieren en dingen 
uit het water te vissen, staan tonnen om 
de ‘dieren’ en ‘dingen’ van elkaar te kunnen 
scheiden. 

Mogelijkheden

Kinderen spelen hier met het actuele thema ‘plasticsoep’. Wat hoort er wel in het water (de 
zee) en wat niet? Wat is het verschil tussen dieren en dingen? Welke dieren zijn er in en bij de 
zee? En hoe komen deze dingen in het water terecht? Er zijn tal van activiteiten en spellen met 
dit thema te bedenken om de dieren en objecten te leren herkennen en te benoemen. 

Woordenzwemmen

In het zwembad drijven kleurrijke dieren 
en dingen met daarop de bijbehorende 
woorden of letters. Deze objecten bieden 
mogelijkheden voor diverse activiteiten voor 
het herkennen en lezen van woorden en 
letters.  

Materiaal

De objecten voor Woordenzwemmen 
zijn gemaakt van een kindvriendelijke 
schuimsoort. Het kleurgebruik doet zowel 
aan de vissen in tropische wateren als aan 
kleurrijke plasticsoorten denken.





Signing

Op het bord kunnen verschillende 
spelelementen worden toegelicht. 

Mogelijkheden

Dit onderdeel leent zich bij uitstek voor nieuwe toepassingen op diverse soorten locaties. 
Denk naast speelobjecten ook aan (school-) gebouwen, winkelstraten, of bijvoorbeeld een 
toepassing in de natuur. 

Woordenklimmen

Aan een bestaand klimrek zijn bordjes met 
woorden bevestigd. De woorden benoemen 
onderdelen , bewegingen en geluiden. Al 
klimmend en spelend komen kinderen de 
woorden tegen. Ouders helpen met het 
benoemen van de letters en de woorden. De 
woorden geven aanleiding voor een gesprek 
en prikkelen de fantasie. Ook hierbij zijn 
aanvullende activiteiten denkbaar. 
 

Materiaal

De woorden zijn gezeefdrukt op 
gepoedercoate roestvrijstalen bordjes. De 
hoeken en kanten zijn afgerond. De bordjes 
kunnen in formaat en materiaal worden 
aangepast aan het object.
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