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De  thema ’s  hebben  allen  te  maken  met  het  dagelijks  leven  in  de  dovenwereld  en  de  dovengemeenschap

De  methode  die  hiervoor  gebruikt  wordt  heet  TPR  Storytelling®*,  en  maakt  een  taal  leren  leuker  en

effectiever  dan  ooit.  Samen  met  de  docent  bedenk  je  verhalen,  en  pas  je  alle  gebaren  die  je  leert  meteen

toe  om  zelf  gesprekken  te  voeren  en  verhaaltjes  te  vertellen.  Met  andere  woorden:  je  gebruikt  gebarentaal

waarvoor  het  bedoeld  is  – om  te  communiceren..

Het  hele  verhaal  in

gebarentaal  i s  een  geweldige

manier  om  act ief  de

gebarentaal  snel  te  leren.  Een

leuke  docent  en  combinat ie

met  een  gezel l ige  groep  mede -

curs isten  maakte  het

compleet .  

Ik  raad  het  iedereen  aan!

NEDERLANDSE GEBARENTAAL VOOR IEDEREEN!

Voor meer informatie, visit www.1-2-communicate.com of  Mail: info@1-2-communicate.com

Al  heel  lang  had  ik  het  idee  om  gebarentaal  te  gaan

leren.  Uite indel i jk  heb  ik  het  beslui t  genomen  en  ben

ik  in  maart  2017  begonnen  met  de  cursus  Het  hele

verhaal  in  Gebarentaal ,  niveau  1.

Ik  kwam  in  een  hele  leuke  en  enthousiaste  groep

terecht ,  onder  de  bezielende  le id ing  van  Tom

Uit tenbogert .  Vanaf  het  begin  was  ik  zeer  enthousiast

en  dat  was  voor  het  grootste  gedeel te  te  danken  aan

Tom.  Door  zi jn  manier  van  lesgeven  (gedrevenheid,

plez ier  én  humor )  leerde  ik  de  beginselen  van  de

gebarentaal .  De  toneelstuk jes  en  f i lmpjes  die  gedaan

en  gemaakt  worden  door  de  groep,  maken  het  leren

van  gebarentaal  makkel i jker  en  het  i s  ook  heel

gezel l ig .  Want  wat  hebben  we  veel  gelachen!

Inmiddels  heb  ik  niveau  1,  2  en  3  afgerond.  Mocht  je

gebarentaal  wil len  leren,  doe  dit  dan  vooral  bi j  Tom

Uit tenbogert .  Echt ,  hier  ga  je  geen  spi j t  van  kr i jgen!



Hoofdstuk 1. Een afspraakje

Les  1:  Schrijf  het  op  in  je  agenda

Les  2:  Alleen  naar  het  theater?

Les  3:  Wat  trek  j i j  aan?

Les  4:  Wanneer  gaan  we?

Les  5:  Herhaling  les  1  - 4

Hoofdstuk 2. De verkeerde schoenen

                        bezorgd

Les  6:  Wachten  op  de  bank

Les  7:  De  bestelling  komt  altijd  

            te  laat

Les  8:  Foutje!

Les  9:  De  verkeerde  bestelling

Les  10:  Herhaling  les  6  - 9

Hoofdstuk 3. Blijf je slapen?

Les  11:  Een  logeerpartij

Les  12:  Waar  woon  j i j?

Les  13:  Altijd  onderweg

Les  14:  Wat  heb  j i j  bij  je?

Les  15:  Herhaling  les  11  - 14

Niveau 1
(ERK: A1)

Niveau 2
(ERK: A1/A2)

Niveau 3
(ERK: A1/A2)

Een  docent  met  passie.  Dit  maakt  dat  het  leren  vanzelf  gaat.  We  hebben  als  groep  heel  veel  lol

gehad.  En  samen  hebben  wij  alle  drie  niveaus  gedaan.  Het  is  echt  een  aanrader.  Naast  de  taal  leer  je

ook  over  de  cultuur  en  dat  verbind.  Niet  twijfelen,  gewoon  doen.

InhoudInhoud

Hoofdstuk 1. Echt Holland

Les  1:  Hoe  heet  j i j?

Les  2:  Wil  je  koffie?

Les  3:  Op  de  Dam

Les  4:  De  Keukenhof

Les  5:  Herhaling  les  1  - 4

Hoofdstuk 2. Koninklijk bezoek

Les  6:  Welke  dag  is  het?

Les  7:  Heb  j i j  een  schaar?

Les  8:  Open  dag

Les  9:  Wij  nemen  de  schaar  mee!

Les  10:  Herhaling  les  6  - 9

Hoofdstuk 3. Op stap

Les  11:  Zoveel  dove  mensen  aanwezig

Les  12:  Doe  maar  gewoon

Les  13:  We  gaan  nog  niet  naar  huis

Les  14:  Je  bent  nooit  te  oud  om  te  leren

Les  15:  Herhaling  les  11  - 14

Hoofdstuk 1. Het huis op zijn kop

Les  1:  Weet  je  het  nog...?

Les  2:  Van  boven  naar  beneden

Les  3:  Schoonmaken  hoort  erbij. . .

Les  4:  Weekendplannen

Les  5:  Poetsen  maar!

Hoofdstuk 2. Booschappen

Les  6:  Gebarenrestaurant

Les  7:  De  chocoladedief

Les  8:  Dat  verkopen  wij  hier  niet

Les  9:  Speciale  aanbieding

Les  10:  Trouw  met  me,  Lena!

Hoofdstuk 3. Gezondheid

Les  11:  Alles  is  op!

Les  12:  Een  kikker  in  mijn  keel

Les  13:  Lange  tenen

Les  14:  Zeg  eens  Aaa...

Les  15:  Die  verdraaide  kat!

Voor meer informatie, visit www.1-2-communicate.com of  Mail: info@1-2-communicate.com


