
Ga je mee op reis in de Taaltuin?



Voorwoord

In dit boekje gaan we op reis naar een Taaltuin. Om niet te verdwalen en de verkeerde paadjes 
te nemen, gaan wij met je mee als gids!
In zo’n Taaltuin heb je mooie paadjes, lelijke paadjes, donkere paadjes, smalle en brede paadjes. 
De tuin waar we straks naar toe gaan, is echt een bijzondere tuin. Er groeit van alles. Alle-
maal soorten woorden. Grote woorden, kleine woorden, leuke woorden, vriendelijke woorden, 
lelijke en gemene woorden, kwetsende woorden, troostende woorden. In deze Taaltuin staan 
ook vijf heel bijzondere bomen. De eerste heet: ‘Respectboom’ en de tweede heet: ‘Papegaai-
enboom’ en de derde heet: ‘Scheldboom’ en de vierde heet: ‘Vloekboom’ en de vijfde heet: 
‘Complimentenboom’. Straks in het boekje komen we deze bomen vanzelf tegen. Er groeien in 
deze tuin dus helemaal geen bloemen maar woorden! We noemen het daarom ‘Taaltuin’. 

Het wordt een boeiende, spannende en leerzame reis. Voor we vertrekken, is het belangrijk 
dat je een paar dingen meeneemt. Je verrekijker, je vergrootglas, een fototoestel, een woordenboek om 
de betekenissen op te zoeken, een pen, een potlood en gum. En een goed humeur.

Veel plezier met dit Grote Respectboek en een hele goede reis toegewenst.

Je gidsen,  
                                                                  
Sjors en Kees
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Plattegrond van de Taaltuin

Hieronder vind je de plattegrond van de Taaltuin. Zo kunnen we niet verdwalen en de route 
volgen. Zoals je weet gaan we 5 bijzondere bomen in de tuin bekijken en horen we wat we 
daarvan kunnen leren. Hieronder zetten we de TAALBOMEN op een rijtje:

1. De RESPECTBOOM

2. De PAPEGAAIENBOOM

3. De SCHELDBOOM

4. De VLOEKBOOM

5. De COMPLIMENTENBOOM

Op de plattegrond zie je ze allemaal staan. Een fijne en leerzame excursie toegewenst!
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Kleurplaat

We gaan alvast een kijkje nemen in de Taaltuin. Kijk, er zijn al kinderen in de 
Taaltuin. Ze lopen al met heel wat letters te slepen. Welk woord hebben zij geplukt?

Het woord is: 

Wat betekent dat woord volgens jou? 

Zoek gelijk maar je kleurdoos op en kleur deze prachtige tekening met je mooiste kleuren.
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                De Respectboom

Wat zijn we in een bijzondere tuin terecht gekomen. En wat hebben ze een mooi woord ge-
plukt. De kinderen hebben 7 letters geplukt en daar het woord R E S P E C T van gemaakt. 
Laten we eens naar het groepje kinderen lopen en vragen wat ze met dat woord bedoelen! 
‘Wat betekent respect eigenlijk?’ De kinderen vertellen enthousiast wat dat betekent. 

Respect, betekent dat je rekening houdt met anderen zegt Rob. Els zegt dat respect betekent 
dat je lief voor elkaar bent. Simon zegt dat respect betekent dat je elkaar helpt. Petra zegt 
dat respect betekent dat je anderen complimentjes geeft. Evelien zegt dat respect betekent 
dat je niet vloekt en scheldt. Cynthia zegt dat respect betekent dat je andere kinderen niet 
pest. Theo zegt dat respect betekent dat je God de eer geeft. ‘Waar hebben jullie deze letters 
gevonden?’ Rob zegt: ‘Deze letters hebben we van de RESPECTBOOM geplukt!’ ‘Daar pluk je 
allemaal mooie woorden van af.’

Tjonge, wat hebben jullie een mooi woord geplukt! Wat is het mooi om respectvol te zijn. Hee, 
wacht eens even! Gaan jullie eens op een rijtje staan! Er is me iets bijzonders opgevallen. 
De kinderen gaan allemaal op een rijtje staan. 

Rob, Els, Simon, Petra, Evelien, Cynthia, Theo. Zie jij ook wat ik zie?

Schrijf hier wat je hebt ontdekt: 

Hebben al deze kinderen respect?



Wel of geen respect?

De gids neemt ons mee naar de RESPECTBOOM. Kijk, op het tafeltje onder deze boom ligt 
een mooie opdracht voor jullie klaar. Voor we verder de Taaltuin in gaan, mogen jullie eerst 
deze opdracht maken.  Veel succes!

Woorden doen veel met je. Van leuke woorden word je blij. Van lelijke woorden word je verdrie-
tig. Sommige woorden kunnen heel kwetsend zijn. Vooral als ze je raken op een gevoelige plek. 
Opdracht: Knip de stroken uit en plak ze in het goede vak. Of teken een pijl naar het goede vak.

Aardig, wel respect Niet aardig, geen respect

Zal ik even helpen Zal ik even helpen Leuke brilDank je wel

SukkelIk speel niet met jou Jij mag wel eerst Jij kan ook niks!

Stomkop! Wil je meedoen?Ga weg jij! Jij kan goed tekenen zeg



                De Papegaaienboom

Hé kijk! Daar heb je alweer zo’n bijzondere boom. Deze boom heet PAPEGAAIENBOOM. Ik 
hoef je natuurlijk niet te vertellen waar deze boom heel goed in is? Weet jij het antwoord al?

Net als papegaaien is deze boom goed in 

Deze boom heeft twee bijzondere eigenschappen. Positieve eigenschappen en negatieve ei-
genschappen. Wat is namelijk het geheim van deze boom? Als je er tegen praat, dan herhaalt 
het wat jij hebt gezegd. Dus, let op je woorden!

Kleuren en zoeken

Hoeveel papegaaien zitten er verstopt in en om de boom?

           papegaaien.

6



Letteropdracht

Bedenk bij elke letter van het woord PAPEGAAI een mooi woord?

P 

A 

P 

E 

G 

A 

A 

I 

Bedenk een mooie naam voor deze 
leuke papegaai?

Ik noem hem:

Van vloeken wordt 
niemand beter
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                De Papegaaienboom

Verhaal: 
De slimme papegaai Slimpie

Zojuist zijn we bij de Papegaaienboom aangekomen. De hele boom zit vol met 

mooie en gekleurde papegaaien. Als het goed is, heb je het aantal papegaaien al 

geteld en de tekening mooi ingekleurd.

Als je goed naar de boom kijkt, dan zie je precies in het midden van de stam een 

gat zitten. Kijk maar even naar de tekening.

Ook, als je goed kijkt, zie je in het gat een papegaai zitten. Dat is Slimpie. Hij heet 

zo omdat het een slimme papegaai is. De andere papegaaien in de boom noe-

men hem altijd: slimme Slimpie!

Slimpie is namelijk een bijzondere papegaai. Het is de enige papegaai in de 

Papegaaienboom die kan nadenken. Dat is het grote verschil met al die andere 

papegaaien in de boom.

Als er een bezoeker bij de boom komt en het woord ‘stom’ zegt, dan zeggen alle 

papegaaien in de boom tegelijk: STOM!

Behalve Slimpie! Die duikt gelijk weg in het gat van de boom. Hij schaamt zich 

dan voor het gedrag van de andere papegaaien. Pas nog kwamen er een paar 

jongens en meisjes bij de boom staan. Zij waren niet zo vriendelijk tegen elkaar. 

Ze scholden elkaar uit voor ‘gek’. Toen opeens ontdekten ze dat hun woorden in 

de boom herhaald werden. Hee, zei een van de jongens! Wie praat ons na? ‘Wie 

praat ons na?’, hoorden ze uit de boom. Wij hier! Een van de jongens zei hard 

een lelijk woord. De papegaaien zeiden het direct na. Alle kinderen moesten 

hard lachen. Behalve Slimpie. Hij dook direct weer weg in het gat van de boom. 

Hij schaamde zich voor zulke lelijke woorden. Opeens zag een van de meisjes 

Slimpie in het gat zitten. Hé, dat is een mooie papegaai! Wat een mooie kleuren. 

Slimpie kwam voorzichtig tevoorschijn. Vind je mij mooi? Ja, zei het meisje. Ik jou 

ook, zei Slimpie. De anderen kwamen nieuwsgierig dichterbij. Jullie zijn allemaal 

lief en jullie dragen mooie kleren, zei Slimpie. Dankjewel, zeiden alle kinderen. 

Mag ik jullie wat vragen, zei Slimpie. Willen jullie eens lieve en vriendelijke woor-

den tegen de andere papegaaien zeggen?

Alle kinderen riepen lieve en vriendelijke woorden naar de boom. Opeens hoor-

den ze al hun woorden weer echoën. Dat klinkt toch veel fijner en gezelliger dan 

al die lelijke woorden zei Slimpie. Ja, dat vonden de kinderen eigenlijk ook wel. 

Ze bedankten Slimpie en vrolijk liepen ze verder de Taaltuin in. En uit de Pape-

gaaienboom klonken nog steeds de lieve en vriendelijke woorden. En Slimpie… 

was helemaal blij en gelukkig.
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Slimme Slimpie

Slimpie heeft een 
rebus gemaakt. 
Doe je best om te 
ontdekken wat 
er staat.

Doolhof

In de tuin bevindt zich ook een doolhof. Met welk speelgoed gaat de papegaai spelen?

 de sleutels      de belletjes       de touwtriangel         het balletje

Welke woorden lees je op weg naar dit speelgoed?  

De oplossing is
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                De Papegaaienboom

Zoek de 10 verschillen. Zet cirkels om de verschillen.

Vreemde bomen

Laten we maar eens verder de Taaltuin inlopen. Want er is vast nog veel meer te ontdekken. 
We hebben al twee bijzondere bomen gezien. De RESPECTBOOM en de PAPEGAAIENBOOM. 
We gaan nu bij twee bomen kijken die helemaal niet zo mooi zijn. Ze staan op een donker 
plekje. Het zijn lelijke, kromme en kale bomen. Je wordt er helemaal niet vrolijk van. We gaan 
nu naar de SCHELDBOOM en de VLOEKBOOM. Welke woorden zouden daar aanhangen? 
Laten we maar eens gaan kijken! Houd je woordenboek maar bij de hand. Die zullen we hard 
nodig hebben. Hebben jullie ook een gum meegenomen? Soms is het goed om woorden uit te 
gummen. Zodat ze niet meer te zien zijn en we er andere woorden voor in de plaats kunnen 
schrijven. Kom, daar gaan we! 

Kijk naar de volgende bladzijde. We hebben de lelijke woorden al uitgegumd. Kun jij er andere 
woorden voor in de plaats zetten?
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Oeps, hier gaat van alles mis. Daar worden de mensen niet blij 

van. Maar vloeken en schelden is niet de beste oplossing. Laat de 

mensen maar wat anders roepen. Schrijf het in de praatwolken.
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                De Scheldboom

Hé wat zien we daar? Een brug naar een 
eiland. Spannend.
Er staat een bord ‘Verboden toegang’ bij, 
maar we kunnen het niet laten om toch even 
te kijken. Misschien kunnen we er toch wat 
van leren. Zie je die boom daar?
Het is de SCHELDBOOM. De boom ziet er eng 
uit en er hangen allemaal briefjes in met lelij-
ke woorden. Die moet je maar laten hangen. 
Je kunt er wel van leren wat de achtergrond 
van veel scheldwoorden is. 

Schelden met ziektes

Iemand zei dat de Nederlander wereldkampioen is in het schelden met ziektes. Zo schelden 
sommigen met de hele erge ziekte kanker. Je begrijpt dat dat kwetsend is voor mensen die 
met die ziekte te maken hebben. Maar er zijn ook scheldwoorden die zijn afgeleid van ziektes die 
in ons land nog maar zelden voorkomen. Maar in arme landen komen die ziekte nog wel voor.
Maar wat zijn het eigenlijk voor ziektes? Welke uitleg hoort bij welk bed?  

Zet het nummer van de ziekte bij de dokter met de goede uitleg.

Scheldwoorden met ziektes en handicaps noemen we ook wel verwensingen. 
Hoewel je er niet bij stilstaat, wens je iemand iets heel ergs toe.

uiterlijk

handicaps

afkomst

ziektes
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We zijn zojuist bij de Scheldboom geweest. Iets verderop in een andere donkere hoek staat nog 
zo’n lelijke boom. De VLOEKBOOM. We gaan maar eens kijken wat het grote probleem met deze 
boom is. Daarna kun je beter maar niet meer bij deze boom in de buurt komen.

In deze boom hangen vreselijke vloeken. Oneerbiedige woorden die de heiligheid van God naar 
beneden halen. De Goede God, de Schepper van de hemel en de aarde. God die zoveel Liefde 
voor mensen heeft dat Hij Zijn Zoon Jezus Christus naar deze aarde heeft gestuurd om mensen 
te redden van de zonde en ze het verlangen geeft om voor Hem te leven en Hem de eer en de lof 
te geven. De woorden van de Vloekboom doen precies het tegenovergestelde. VLOEKEN!

De Naam van God de Vader als vloek gebruiken is vreselijk. De Naam van de Heere Jezus gebrui-
ken als stopwoord is ook vreselijk. Laten we dat niet doen. In de Bijbel staan in het Boek psalmen 
150 liederen. Psalm 150 eindigt met: ‘Alles wat adem heeft, love de HEERE!’ Dat is mooi! 

Dat kunnen we dagelijks doen. God loven en prijzen! Wat mooi is dat! Laten we maar snel van deze 
boom weggaan. Hier word je niet blij van, maar verdrietig. 

Hieronder staat Psalm 146 vers 1. Mooi om elke dag te zingen. Je kunt er ook een gebed van 
maken.

                De Vloekboom

Prijs den Heer’ met blijde galmen;

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;

‘k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen

Vrolijk wijden aan Zijn lof;

‘k Zal zo lang ik ‘t licht geniet,

Hem verhogen in mijn lied.

Psalm 146 vers 1
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                De Complimentenboom

Zeg het met bloemen!

We gaan nu naar de laatste boom in de Taaltuin. De Respectboom was mooi, maar de COM-
PLIMENTENBOOM is ook heel mooi. De boom hangt vol met appels die blij kijken. 
Om de Complimentenboom groeien mooie bloemen. Die kun je ook plukken en uitdelen.
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Opdracht: Kies iemand die jij in het zonnetje wilt zetten. Zet de naam van hem of haar in de 
blaadjes onderaan. Schrijf in de bloemblaadjes mooie woorden over of vóór deze persoon. 

Knip de bloem uit en geef de bloem aan de persoon die je hebt uitgekozen.
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Het Grote Respectboek is een uitgave van de Bond tegen vloeken en KlasseTaal.
Wat doen de Bond tegen vloeken en KlasseTaal? Zij zetten zich in voor vriendelijk en 
respectvol taalgebruik zonder vloeken in de samenleving. KlasseTaal doet dit door het 
geven van gastlessen op alle soorten scholen.

Samengesteld door:
Sjors van der Kraan, gastdocent VO/MBO
Kees Hazeleger, gastdocent PO

Voor meer informatie
www.bondtegenvloeken.nl
www.klassetaal.nl


