
Transcript praktijkvoorbeeld Mondelinge activiteiten: 

Taalproductie uitlokken: een gesprek structureren 

Fragment 1 

 
A = Anna 
ll = leerling (verschillende) 
 
1. A: Een angel. En wat gebeurt er dan als een wesp… wat gebeurt er dan als 
een wesp daarmee prikt? 
2. ll: Moet je naar het ziekenhuis. 
3. A: Moet je dan naar het ziekenhuis? 
4. lln: Nee joh! 
5. A: Ja? 
6. ll: Wel joh. 
7. A: Wel? 
8. lln: Jaaaa! Neeee! Jaaaa! 
9. A: Wat denk jij, [naam]? 
10. ll: Als al die wespen bij dezelfde plek doen, dan komt er zo’n grote bult, 
want ik… 
11. A: Zo groot? 
12. ll: Ja, zo erg groot. Dat had ik bij […] gezien. 
13. ll: Neehee.  
14. ll: Had ik bij [naam] gezien. 
15. ll: Nee, komt alleen maar bij je oog als je een prikding krijgt. Ik heb een 
keer… 
16. ll: Of hier, ik heb een keertje hier gekregen. 
17. ll: Ik heb een keer een wesp in mijn oog gehad en toen gingen een 
heleboel traantjes en opeens… 
18. A: Had je zo’n dik oog gekregen? 
19. ll: Ja, want ik had het in het ziekenhuis gezien en toen had ik een prik in 
gehad… 
20. A: Ja. 
21. ll: [maakt beweging van iets dat uit de wespenbult kwam] 
22. A: Zo! 
23. ll: Ja, ik had een hele dikke bult. 
24. A: En dat kwam door een wesp? 
25. ll: Ja, die prikte zo in dat oog. 
26. A: Maar hoe kan je nou zo’n bult krijgen op je gezicht dan? Van zo’n klein 
prikje, hoe kan dat nou? 
27. ll: Omdat, kijk, als je hierzo een prikje krijgt… 
28. A: Ja? 
29. ll: Dan krijg je ook zo’n hele bult. 
30. A: Krijg je dan zo’n grote bult? 
31. ll: Nee, dan krijg je een klein bultje. Hier een klein bultje en dat gaat 
steeds groter worden. Maar… 
32. ll: Nee, als het nog dezelfde plek wordt, wordt hij heel groot. 



33. A: Maar als ik nou één keer geprikt wordt door een wesp. Zo, prik! Krijg 
ik dan ook zo’n grote bult? 
34. ll: Nee, nee, alleen maar op je oog… alleen maar op je oog wordt het 
heel groot, maar niet op je arm. 
35. A: Maar ik heb wel eens gezien dat sommige mensen, die hebben… 
36. ll: Ik ben geen… iemand z’n hand prikte, toen. Heb ik gezien. 
37. A: Heb jij dat gezien? En wat gebeurde er toen? 
38. ll: Hè… ik… een ding zo spuiten arm. 
39. A: Ging een mevrouw die meneer een spuit geven? 
40. ll: Nee, nee, die mevrouw ging zelf… en hij ging… hij ging… spuiten aan 
zijn arm. 
41. A: Ging hij dat zelf doen? 
42. ll: Ja. Nee, die mevrouw ging doen. Als die niet… niet spuitte, dan gaat 
het niet over. 
43. A: Gaat het dan niet over? 
44. ll: Nee. 


