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de gemeenschap. Het dialect

Samenvatting
In deze les maken de leerlingen door middel van 
een coöperatieve lesvorm kennis met het plaatselijk 
dialect aan de hand van plaatselijke spreekwoorden. 

Doel van de les
De leerlingen kennen door het combineren van 
spreekwoorden en hun betekenis een aantal 
plaatselijke uitspraken en maken kennis met het 
lokale dialect. 

Werkvorm

Stap 1 
De leerkracht opent de les met een filmpje  
https://youtu.be/vwew5DEgrig
van youtube met de titel ‘Cultuur in Salland – 
Dialect’. Hierin gaat Koen Krol op onderzoek uit 
hoe het gesteld is met de kennis van het Sallandse 
dialect.
Kennen de leerlingen de woorden uit het filmpje? 
Vandaag gaan de leerlingen aan de slag met 
spreekwoorden en gezegden in het Sallands dialect. 

Stap 2 de leerkracht deelt spreekwoordkaartjes 
uit. Op het ene kaartje staat het begin van het 
spreekwoord, op een ander kaartje de rest van de 
zin. De leerlingen moeten bij elkaar langsgaan om 
de andere helft te vinden van hun spreekwoord/
gezegde. De leerlingen bedenken met z’n tweeën 
wat de betekenis van hun spreekwoord kan zijn. 
Soms klinkt het wel erg gek! De gezegden zijn 
soms al heel oud en hebben misschien een lastige 
betekenis. 

TIP: Om het makkelijker te maken kunnen de 
leerlingen ook kijken naar de tekentjes op de 
kaartjes, die helpen al bij een eerste selectie. 

Stap 3 
De leerkracht vraagt naar de spreekwoorden van 
de leerlingen en de betekenissen en bespreekt de 
juiste betekenis op het bord. Wat hebben de leerlin-
gen geleerd en ontdekt? Wat is ze bijgebleven? De 
leerkracht kan op het digibord alle gezegden nog 
bespreken zodat de leerlingen ook de andere gezeg-
den leren. Ook kan de leerkracht nog evalueren hoe 
het samenwerken ging. Kon iedereen de oplossing 
goed vinden? Lukte het om samen te werken? 
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Extra suggestie:
De leerlingen kunnen onderzoeken of er van de 
spreekwoorden in het dialect ook een Nederlandse 
versie is. Betekent die hetzelfde? Of heeft die juist 
een heel andere betekenis? 

Tijdsduur 
30 minuten

Lesbenodigdheden
Spreekwoorden kaartjes

Voorbereidende werkzaamheden 
•  printen/snijden van de spreekwoorden kaartjes 

(kan ook eenmalig en daarna bewaren)
•  opzoeken introductiefilmpje op digibord. 

Bron: Ik kenne ’n hiel mooi liedtie… Riempies en gezegden 

uut Grootmoeders tied. werkgroep Dialect van de Historische 

vereniging Hardenberg en Omgeving, 1999 
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A’j d’ogen niet goed los doet

’t Regent grös

Bij de smergste luu

Ie kan het weten

Met femilie

Met schol ploegen 

Die is bange veur

Klompen uut 

Ie hebt een goeie boek 
van zingen 

mu’j de knippe lös doen.

en enten-eier.

hebt ze de lekkerste koffie.

want ie hebt een belle 
an de fietse!

ku’j beter met wandeln 
as handeln.

Krie’j ’t laand ok wel zwat.

bange wörden!

dezölfde wilge

maar as ’t in de mond komp 
is ’t bedörven.
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Op de schoenen vertrouwen

Een vette gaanze

Völle gekakel

Het giet te huj

en deur de zolen hen goan!

het gat smeren. 

maar gien eier

of te fuj.
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Als je niet goed oplet kan dat je geld kosten.

Het is heel gruizaam weer.

Een koffiepot spoel je om maar was je niet.

Ook al heb je van één onderdeel verstand dan heb je niet automatisch verstand 
van alle andere dingen. 

Met familie kun je beter plezierige dingen doen dan geldzaken

Goa d’r niet te diepe deur; wees niet te zwoartillend

Die zöt overal beren op de weg

Personen die dezölfde karakters hebt. 

De bedoeling is niet zo slecht maar ’t pakt verkeerd uut. 

Zich ergens op verkieken

Onneudig wark doen

Veel praten maar niks doen

Het giet van ’t iene uterste in ’t aander. 
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antwoordformulier
het dialect

A’j d’ogen niet goed los doet, mu’j de 
knippe lös doen
Als je niet goed oplet kan dat je geld 
kosten. 
Iemand kan je gemakkelijk oplichten of bestelen als 
je niet goed oplet. 

’t Regent Grös en enten eier
Het is heel gruizaam weer. 
Alles groeit goed met dit weer

Bij de smergste luu hebt ze de lekkerste 
koffie. 
Een koffiepot spoel je om, maar was je niet 
af
Omdat er bij het omspoelen nog een klein beetje 
koffie achterblijft wordt de nieuwe koffie lekkerder 
dan wanneer er een restje afwasmiddel in zit. 
Mensen die heel schoon zijn hebben daardoor 
minder lekkere koffie. 

Ie kan het weten want ie hebt een belle an 
de fietse! 
Ook al heb je van één onderdeel verstand 
dan heb je niet automatisch verstand van 
alle andere dingen. 

Met femilie ku’j beter met wandeln as 
handeln
Met familie kun je beter plezierige dingen 
doen dan geldzaken

Met schol ploegen krie’j t laand ook wel 
zwat.
Goa d’r niet te diepe deur; wees niet te 
zwoartillend

Die is bange veur bange wörden!
Die zöt overal beren op de weg

Klompen uut dezölfde wilge
Personen die dezölfde karakters hebt. 

Ie hebt een goeie boek van zingen maar as 
’t in de mond komp is ’t bedörven.
De bedoeling is niet zo slecht maar ’t pakt 
verkeerd uut. 

Op de schoenen vertrouwen en deur de 
zolen hen goan. 
Zich ergens op verkieken

Een vette gaanze het gat smeren
Onneudig wark doen

Völle gekakel maar gien eier
Veel praten maar niks doen

Het giet te huj of te fuj. 
Het giet van ’t iene uterste in ‘t aander
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