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Kosten 
€ 395,- (inclusief materiaal-, reiskosten en Btw) per dag 
€ 295,- (incl. btw en reiskosten) per dagdeel 

 
 
Themadagverzorgers zijn:  
De themadag Taal moet je doen wordt verzorgd door Saskia Nuij of Ester Musters van Edupos 

Regio Saskia: Gelderland, Overijssel, Flevoland en Drenthe 
Regio Ester: Drenthe, Groningen en Friesland  
Bouw: groep 3 t/m 8 
 
“Leren doe je met je hoofd, hart en handen” Deze oude wijsheid is nog steeds heel actueel. Taal is het 

belangrijkste communicatiemiddel in het leven en communiceren is dé vaardigheid van de 21e eeuw. 

Met de themadag “Taal moet je doen” gaan wij met de kinderen actief aan de slag met taal. Samen 

spelenderwijs taalvaardigheden verwerven. Het programma wordt afgestemd op de leeftijdsgroep van 

de kinderen. 

Door te spelen worden kinderen, naast samenwerken, uitgedaagd creatief, inventief en innovatief te 

zijn. Zij verwerven op speelse wijze onder andere nieuwe woorden en breiden hun woordenschat uit. 

Daarnaast worden kinderen op natuurlijk wijze uitgedaagd om te blijven communiceren wanneer een 

begrip of vaardigheid nog moeilijk is, het maken van fouten is daardoor niet erg en al spelend, in een 

ontspannen situatie en leeromgeving, leert een kind hiervan. 

De dag bestaat afwisselend uit spelenderwijs bezig zijn met alle taaldomeinen (hiervoor wordt de 
Taalkist ingezet), waarbij er op de dag wordt toegewerkt naar een (creatief) eindproduct, zoals eigen 
geschreven teksten of gedichten. Een echte creatieve én actieve beleving met alles wat met taal te 
maken heeft! 

 

 

 

Themadag 

Onderwerp: Taal 

 

https://www.linkedin.com/in/ester-musters-kamphuis-7b3426240/
https://www.edupos.nl/diensten/de-taalkist/
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Regels en afspraken 

Via SLIM kunnen scholen een themadag afnemen, SLIM bemiddelt tussen aanbieder en afnemer. De 

volgende voorwaarden zijn daarbij van belang:  

Kosten per themadag € 395,- (incl. btw en reiskosten) per dag 
€ 295,- (incl. btw en reiskosten) per dagdeel 

VOG De themadag-verzorger (degene die bij u op school komt) heeft altijd 
een geldige VOG. 

Bevoegdheid/ervaring De themadagverzorgers van Taal moet je doen beschikken over een 
PABO diploma en hebben jarenlange ervaring in het lesgeven in het 
basisonderwijs.  

Facturering De factuur voor de door u gekozen themadag ontvangt u via de 
aanbieder.   

KVK 77572661 (Edupos BV) 

Annuleren Mocht u de geplande themadag willen annuleren, kan dit voor 48 uur 
voor aanvang van de aanvraag kosteloos. Mocht de themadag vanuit 
de aanbieder worden geannuleerd of door ziekte niet plaatsvinden, 
worden er geen kosten in rekening gebracht. In overleg zullen we 
kijken naar de mogelijkheid voor een nieuwe themadag. 

Algemene werkwijze De algemene werkwijze is dat een themadag wordt afgenomen voor 
een hele dag voor dezelfde groep. In overleg kan ook gekozen worden 
voor een groep in de ochtend en een andere groep in de middag. 

Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

 


