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2. TPR Storytelling - Theorie 

* Teaching Proficiency through Reading and
Storytelling

TPR Story asking
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2. TPR Storytelling - Theorie 

TPRS® = een MVT methodiek 

die gebruik maakt 

van interactieve verhalen 

om begrijpelijke input te geven 

en om te zorgen voor onderdompeling 

in de doeltaal

TPR Storytelling

Kanteling in denken –
vanuit verhalen = context

leestekst op ‘t laatst

2. TPR Storytelling - Theorie 

TPRS – wie ? 
Blaine Ray – vanuit TPR

Stephen Krashen

Luisteren en  

Begrijpen

Begrijpelijke Input

Comprehensible Input 
Method (CI)

Vloeiend leren beheersen

• Focus op de details van een verhaal

• Focus niet op de taal

2. TPR Storytelling - Theorie 

3 TPRS stappen

1. Betekenis → geven 

2. Verhaal → vragen ! 

3. Lezen

N.B. Alle taalvaardigheden !
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Wat voor input nodig?

1. 100 % begrijpelijk – in context

2. Herhaling

3. Interessant, boeiend

4. Veilige omgeving

5. Persoonlijk

2. TPR Storytelling

Stap 0 : Kies structuren * (zie volgende dia)

Stap 1 : Stel de Betekenis vast, geef betekenis

Stap 2 : Zet in Context met Boeiende,   

Repetitieve, Begrijpelijke Input

Stap 3 : Lees in context

N.B. Je gaat ook anders toetsen !

Kies structuren * 

• Structuren baseren
op frequentie

• Structuren

uit bron halen

BACKWARD 
PLANNING 
vanuit bron

PLANNING 
zonder bron

Gary DiBianca

2. TPR Storytelling

TPRS = samen verhalen maken

Je kunt ook werken met korte filmpjes waar je 

vragen bij stelt en leesteksten (in 

opklimmende moeilijkheidsgraad) bij maakt

(zogenaamde “Embedded readings”)

(Herziene) taxonomie van Bloom
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Voor-
spellen

Hoe ? 
Waarom?

Wat, waar,  
wanneer, hoeveel 

Invullen

Verkeerd zeggen

of

Ja/nee/wie

Zeven niveaus  van vragen stellen

tijdens verhaal vragen  in de doeltaal
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Voor-
spellen

Hoe ? 
Waarom?

Wat, waar,  
wanneer, hoeveel 

Invullen

Verkeerd zeggen

of

Ja/nee/wie

Zeven niveaus  van vragen stellen

tijdens verhaal vragen  in de doeltaal
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Wilde de bloem regen? “Ja” 

Wilde de bloem een telefoon? “Nee”

Wilde de bloem regen of 

Wilde de bloem een telefoon? “regen” 

Zo, dus de bloem wilde 

een telefoon… “Nee!” 

De bloem wilde ____.“Regen!” 

Wat wilde de bloem? “Regen” 

Waar was de bloem? “in de Sahara”

Waarom wilde de bloem regen ? 

“Ze had dorst” “Ze verwelkte” 

Hoe waren haar gevoelens voor de regen? 

“Ze hield van de regen” 

Wat ging er met de bloem gebeuren? 

Wat zal er in de Sahara zijn? 

Wie zal de bloem tegenkomen? 

Vragenladder
↑W-vragen

antwoord niet gegeven

open vragen met origineel antwoord

↑W-vragen
antwoord gegeven
antwoord in hele zin

↑W-vragen
antwoorden  staan vast
één-woord-antwoord mogelijk

↑ Of/of
Keuze antwoorden gegeven

↑ Ja/nee/wie
Alle vocabulaire zit al in de vraag

� Elk bovenliggend niveau van vragen stellen →
vereist hoger niveau v. denken & taalgebruik

� Vragen →
• aan de klas als geheel gesteld
• aan individuele leerlingen = differentiëren

� Hetzelfde verhaal om vragen te stellen op 
niveau v/d leerling →
• verschillende niveaus van denken  
• verschillende verwachtingen voor

verschillende leerlingen wanneer we hun
vaardigheden/vermogens leren kennen 

• leerlingen met hoger begripsvermogen
→ vragen op hoger niveau

� Als klas een vraag 

• niet begrijpt

• niet goed kan beantwoorden

• niet snel kan beantwoorden →

terug naar vragen eenvoudiger niveau om 

succes te garanderen 

Voorbeeld structuren :                                                   Gary DiBianca

Zingt graag

(eet, danst)

Zong graag Zou graag willen

zingen

Zou graag willen

dat “iemand

anders’’ zou

zingen

Gaat naar …/ 

met …

Ging naar …/ 

met …

Zou naar … willen

gaan / met …

Zou willen dat 

“iemand anders” 

naar … zou gaan / 

met …

moet

schrijven

Moest schrijven zou willen

schrijven

Zou willen dat 

“iemand anders” 

zou schrijven

Heeft een… Had een … Zou een … willen

hebben

Zou willen dat

“iemand anders” 

een … zou

hebben

Geeft het 

aan haar

Gaf het aan

haar

Zou het aan haar

geven

Zou willen dat

“iemand anders” 

het aan haar zou

geven
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Voorbeeld structuren Gary DiBianca

Kijkt naar keek naar gaat naar … 

kijken

Beveelt iemand

anders aan om 

naar … te kijken

probeert te

dragen

probeerde te

dragen

Zal proberen

te dragen

beveelt aan dat

iemand anders

het zal proberen

te dragen

Roept

hem/haar

riep hem/haar zal hem/haar

roepen

wil dat “iemand

anders” 

hem/haar zal

roepen

Is aan het 

lezen

Was aan het 

lezen

Zal gaan

lezen

Beveelt iemand

anders aan om 

… te lezen

Moet drinken Moest drinken Zal moeten

drinken

Beveelt iemand

anders aan … te

moeten drinken

3. Begripschecks & waarnemen 
leerlingen

TPRS richt zich op meesterschap*

• beperk vocabulaire 

• oefen structuren 

* Meesterschap = beheersing =

spreken met vertrouwen, 
accuraat & zonder te aarzelen

3. Begripschecks & waarnemen 
leerlingen

• Neem waar: visueel, ogen / auditief / 
lichaamstaal

• Check bij de klas en individueel 

• Stel dit soort vragen EERST in de 
doeltaal 

3. Begripschecks & waarnemen 
leerlingen

TPR Storyasking - 100 % begrijpelijkheid

Begrip checken 
1) Wat betekent … (deel of woord) zin

2) Wat zei ik ?

3) Wat vroeg ik ?

4) Wijs naar de …

5) 5-vinger check begrip (0-100%)

3. Begripschecks & waarnemen 
leerlingen

Doceer de begripsvragen expliciet 

�om ze in de doeltaal te kunnen gaan stellen 

(gebruik evt. chant als hulpmiddel)

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

• Pop-up grammatica Kristy Placido

• Contrastieve grammatica 
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Cuando llegues, la veremos.

Bijwoordelijke bepaling met 2de persoon enkelvoud 

tegenwoordige tijd aanvoegende wijs 

Eerste persoon meervoud

toekomende tijd

Vrouwelijk persoonlijk 

voornaamwoord

Als je aankomt, zullen we haar zien. 

Cuando llegues, la veremos. 

So… Gary DiBianca

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

Procedure I

• doelzin in doeltaal in 1 kleur

• vertaling zin in andere kleur

• 3e kleur om grammaticale info 

te highlighten

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

Procedure II

• door de les heen korte vragen 
stellen die focussen op betekenis 
van bepaalde structuren

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

Procedure III

• Differentieer naar

i. Trage verwerkers

ii. gemiddelde leerlingen

iii. supersterren

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

Procedure III

• Differentieer - bij trage verwerkers:

vraag naar vertaling of naar vertaling 
van wat al op het bord staat

Bv. Wat betekent “zin”, 

Wat is “woord in zin”

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

Procedure III

• Differentieer – bij gemiddelde ll. :

vraag vertaling met een kleine 
wijziging erin

Bv. Wat als ik zei: “zinnen”? Wat is het 
verschil tussen “zin” en “zinnen”?
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4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

Procedure III

• Differentieer – bij supersterren :

vraag ll. om een principe toe te passen 
dat ze al kennen –

docent geeft zin in moedertaal -

leerling antwoordt in doeltaal

Bv. Hoe zou ik zeggen : 

“zinnen in de doeltaal”

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

1) Docent (tegen de klas): 

“Le garçon veut aller en Afrique.” 

Docent tegen de trage verwerker/barometer: 

"Wat zei ik net?" (vertaal)

Barometer leerling: 

“De jongen wil naar Afrika gaan.” 

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

2) Docent tegen gemiddelde leerling:

"Wat betekent il veut aller?" 

Gemiddelde leerling: 

“hij wil gaan” 

4. Grammatica pop-ups 
als betekenis 

3) Docent tegen snellere leerling: 
“Waarom zei ik il veut aller 

in plaats van il veut va?” 

Snellere leerling: 

“Omdat “il veut va” betekent

hij wil gaat en dat is niet goed.”

5. TPRS baantjes  

Baantjes tijdens verhalen = 
differentiëren

• 1 à 3 tellers structuren

• “PQA” tellers

• Verhaalschrijver

• Quiz/test schrijver

• Acteurs 

• Tekenaar

• Detailtoevoeger
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