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Taalgebruik 

Hieronder staat omschreven wat wordt verstaan onder communicatieve functies, conversatievaardigheden en verhaalopbouw. 
 
Communicatieve functies   
Je gebruikt taal met een doel. De volgende doelen kun je met je taal hebben: 
 
Verzoek om uitleg    Als je iets niet begrijpt, dan moet je om uitleg vragen. 
Verzoek om verduidelijking   Als je iets niet helemaal begrepen hebt, moet je vragen of iemand het nog een keer wil uitleggen. 
Beschrijven van gevoelens   Je moet je gevoel kunnen beschrijven. 
Suggesties geven    Als er een probleem is, moet je suggesties kunnen geven hoe het op te kunnen lossen. 
Informatie geven    Je moet je gesprekspartner informatie kunnen geven. 
Instructie geven    Je moet iemand instructie kunnen geven. 
Vragen om informatie    Als je iets wil weten, moet je het vragen. 
Vragen om actie    Als je wilt dat iemand iets voor je doet, moet je dat vragen. 
Praten over wat anderen doen  Je moet kunnen vertellen wat anderen doen. 
Vragen naar wens    Je vraagt naar de wens van een ander.  
Verklaring geven    Je geeft een verklaring voor iets dat gebeurd is. 
Onderhandelen    Je onderhandelt bijvoorbeeld over wie het eerst mag beginnen.  
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Conversatievaardigheden: Dit zijn vaardigheden die een gesprek op gang brengen en houden. 
Herhaling bij onduidelijkheid   Als iemand je niet begrijpt, moet je het nog een keer uitleggen. 
Gericht roepen om aandacht   Als je wat wil vertellen, moet je de gesprekspartner eerst om aandacht vragen. 
Reden geven m.b.t. waardeoordeel  Als je iets mooi vindt, moet je ook kunnen verwoorden waarom je dat mooi vindt. 
Betekenis voorafgaande zinnen  Als je iets vertelt, moeten de zinnen wel correct op elkaar aansluiten en bij elkaar horen. 
Rekening houden met de voorkennis  
van de luisteraar    Als je praat met je kleine broertje, moet je andere onderwerpen vertellen, dan tegen je moeder. 
Praten buiten het hier-en-nu   Je moet kunnen praten over iets dat gisteren is gebeurd of wat op school is gebeurd. 
Beurtwisseling     Je moet om de beurt praten. 
Openen van contact    Je moet iemand groeten als je ergens binnenkomt. 
Beëindigen van contact   Je moet gedag zeggen als je weggaat. 
 
Verhaalopbouw: Om een verhaal begrijpbaar te vertellen, moet het voldoen aan een aantal eisen: 
Oriëntatie van persoon   Je moet vertellen over wie het verhaal gaat. 
Oriëntatie van plaats    Je moet vertellen waar een gebeurtenis plaatsvond. 
Oriëntatie van tijd    Je moet vertellen wanneer een gebeurtenis plaatsvond. 
Structuur     Je moet een duidelijke verhaallijn hebben. 
Kern       Je moet het belangrijkste van je verhaal vertellen. 
Eindresultaat      Je moet tot een eindconclusie komen. 
Afronding     Je moet laten horen aan de luisteraar, dat het verhaal is afgelopen. 
Causaal verband (oorzaak-gevolg)  Je moet duidelijk maken waarom iets gebeurd. 
Referentie      Je moet goed verwijzen naar personen, situaties en voorwerpen. 
Conjunctie      Je moet voegwoorden correct gebruiken. 


