
   
 

   
 

       
 
    
 

 
DRENTS ZINGEN 

 
 

Categorie Keuzes 

Titel Drents zingen – Drents zingen – Singing Drents 
Doelstelling In deze opdracht leren leerlingen een liedje zingen in het 

Drents. Hiermee wordt het Drentse taalbegrip van de leerlingen 
vergroot. 

Groep(en) Onderbouw 
Vak Taal(en) algemeen 

Drents (Taal) 
Kan verbonden worden aan elk thema 

Duur 30 minuten  
Link met 
curriculum 

Taalbeschouwing 
Kennis over meertaligheid algemeen 

Talen Drents, Nederlands 
Link met 
FREPA 

Bewustwording van eigen talen en de talen in de omgeving  
Kennis over talen in Drenthe 
Kennis over taalverschillen (woordenschat en zinsbouw) 

Vaardigheden Luisteren, spreken 
Theoretische 
onderbouwing 

Taalbewustzijn/language awareness, taalvergelijking  

Beschrijving 
activiteit 

Stap 1 – Voorbereiding  
Kies een liedje dat aansluit bij de belevingswereld van de 
kinderen, passend bij het thema waarin je wilt werken. Wij 
gebruiken hier het liedje ‘Op mien opa’s boerderij’ als 
voorbeeld. Leg uit dat de leerlingen in deze opdracht een Drents 
liedje gaan leren zingen. 
 
Stap 2 – Introductie  
Leg de inhoud van het liedje in het Nederlands uit, illustreer 
hierbij zoveel mogelijk met foto’s of plaatjes. Laat het liedje dan 
twee keer afspelen. De leerlingen mogen hierbij al meezingen 
als ze dat willen, maar dit hoeft niet. 
Lees hierna regel voor regel de Drentse tekst voor en leg deze in 
het Nederlands uit. 
 
Stap 3 – Liedje aanleren  
Speel het liedje nog een paar keer af. Nu moeten de leerlingen 
wel meezingen. Er kunnen ook leuke activiteiten bedacht 



   
 

   
 

worden voor het zingen, zoals jongens en meisjes om de beurt 
een regel of de leerlingen bepaalde bewegingen laten doen. 
 
Stap 4 – Afsluiting 
Vraag de leerlingen hoe ze het vonden gaan: vonden ze het 
liedje lastig te begrijpen of niet? Wat vonden ze moeilijk? 
Besteed ook aandacht aan het vergelijken van het Drents en het 
Nederlands: welke woorden zijn anders in het Drents, zie je een 
patroon? 

Materialen  • Liedje ‘Op mien opa’s boerderij’: https://wiesneus.nl/1-6-
jaar/liedties/2 (een ander liedje kan gekozen worden 
afhankelijk van de klas en het thema)  

• Werkblad 1 
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Werkblad 1 – DRENTS ZINGEN 

 


