
Transcript fragment 1 

 
Mariëlle: oh, een hele kleine dinosaurus. Anouk, vertel eens, kun je iets vertellen 
hoe hij eruit ziet? 
leerling: Groen.  
Mariëlle: Is hij groen? Een groene, kleine dinosaurus. Desro, kun jij nog iets 
meer vertellen over hoe hij eruit ziet? 
leerling: met blauw. 
Mariëlle: groen met blauw. Wat is er dan groen en wat is er blauw? Kun je dat 
zeggen? 
leerling: het hoofd is groen, het lijf is blauw. 
leerling: en ik weet nog iets. En de voeten zijn rood. 
Mariëlle: rode voeten? Heeft hij rode voeten? Okee. 
leerling: regenboog. 
leerling: Dat is de regenboogdinosaurus. 
Mariëlle: rode voeten. 
Leerling: die bestaat niet.  
Mariëlle: Maar weet je nog wat in een verhaal kan? Stt, luister even Joey. In een 
verhaal kan alles. Alles kan. We hebben een regenboogdinosaurus. 
 
Mariëlle: Jitte weet je wat voor eten hij gaat zoeken? 
Mariëlle: Weet je wat hij lekker vindt? Wat zou je kunnen bedenken Lars? 
Mariëlle: Desro ik wil dat je even gewoon doet.  
Mariëlle: Lars. 
Leerling: vlees. 
Mariëlle: lust hij ook vlees? Ook als je een kleine baby dinosaurus bent? 
Leerling: ja. 
Mariëlle: Dan loopt hij in het bos en hij gaat zoeken… Lisa?  
Leerling: Naar vlees. 
Mariëlle: Naar vlees. 
Leerling: Net als vleeseter.  
Mariëlle: Dan is een dinosaurus een vleeseter. Goed zo.  
Leerling: He, de regenboogdinosaurusvleeseter. 
Mariëlle: wat een lange naam. 
Mariëlle: Kunnen we dat zeggen? De regenboogdinosaurusvleeseter.  
 
Mariëlle: Daar hebben we de vleesetenderegenboogdinosaurus met de grote 
broer.  
Mariëlle: Miguel, jij kunt tellen hoeveel woordstukjes dat zijn, of niet? 
Leerling: Ja, maar ik ben het vergeten.  
Mariëlle: Nee maar wil je, wil je, mag…Zullen we één tegelijk doen?  
Mariëlle: Wil jij dat een keer doen met je vingers erbij?  
Mariëlle: Stt, even goed luisteren. 
Leerling: Vlees-e-ten-de.. 
Mariëlle: regenboogdinosaurus. 
Leerling: re-gen…re-gen-boog-di-no-sau-rus.  
Mariëlle: Hoeveel heb je er nu?  
Leerling: Twaalf. 
Mariëlle: Hoeveel had je er gister?  
Leerling: Elf. 
Mariëlle: Zullen we het één keer samen proberen?  



Samen:   Vlees-e-ten-de-re-gen-boog-di-no-sau-rus. 
Mariëlle: Hoeveel kwam ik nu uit?  
Leerling: Elf. 
Mariëlle: Had je het gister toch goed gedaan.  
Mariëlle: Een enorm lang woord he? 
Leerling: Zo lang als.. 
Mariëlle: Zo lang als de broer van de dinosaurus. 
 


