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Tolk gebarentaal op tv 

 

In Nederland zijn anderhalf miljoen mensen 
doof of slechthorend. 
Sommigen praten in gebarentaal met elkaar. 
Is er belangrijk nieuws op tv?  
Dan is er een tolk bij die het in gebarentaal 
vertelt.  
Vroeger zag je alleen ’s ochtends een tolk bij 
het journaal.  
Sinds 12 maart is er ook ’s avonds om 8 uur 
een tolk bij het journaal.  
Tot wanneer dit is weten we niet.   
’s Ochtends is er een tolk om 7 uur, half 8, 8 uur en 9 uur.  
Irma Sluis is tolk. 
Ze is 48 jaar oud. 
En werkt 15 jaar als tolk voor het journaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoeveel dagen is er al een tolk te zien bij het journaal ’s avonds?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Hoe oud was Irma Sluis toen ze begon bij het journaal?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Kim wil het journaal met tolk zien.  

Ze zet de tv aan om half 9.  

Hoelang moet ze wachten tot het journaal begint?  

 

_______________________________________________________________________________ 

Gebarentolk Irma Sluis op tv 

Foto: ANP: Robin Utrecht 
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Spullen met gebaren 

 

Gebarentaal is bedoeld voor dove mensen. 

Zo kunnen zij praten met elkaar. 

Er zijn ook spullen met gebaren. 

Bijvoorbeeld boeken, films of spelletjes. 

Die kun je op internet bestellen. 

Hieronder zie je een lijst met spullen. 

Je ziet erbij hoe duur ze zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memory-spel met gebaren 21 euro en 50 cent 

kwartetspel met gebaren 7 euro en 50 cent 

setje vrolijke kaarten met gebaren 4 euro en 50 cent 

boek ‘gebaren voor de politie’ 9 euro 

boek van Nijntje met gebaren 13 euro 

 

 

Het boek van Nijntje met gebaren is duurder dan het boek over de politie. 

Hoeveel euro scheelt het?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Basisschool De Hamster koopt het memory-spel en het kwartetspel. 

Hoeveel moet de school betalen?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Wat is precies 2 keer zo duur als het setje vrolijke kaarten?  

 

_______________________________________________________________________________ 

setje vrolijke kaarten met 

gebaren 

Afbeelding:  

Nederlands Gebarencentrum 
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Hoe hard is geluid? 
 

Je kunt doof geboren worden. 

Maar je kunt ook later doof worden. 

Bijvoorbeeld als je dichtbij hard geluid gaat staan. 

Harde geluiden zijn slecht voor je oren.  

Zeker als je er lang naar luistert. 

Maar wat is hard? 

Geluid geef je aan met decibel. 

Hoe harder het geluid, hoe meer decibel.  

Zo is fluisteren ongeveer 30 decibel en een stofzuiger 70 decibel.  

Een klas met schreeuwende kinderen is zelfs 120 decibel. 

 

 

10 decibel 

    

 
Een blad valt van een boom 

 

30 decibel 

      

  
Zachtjes praten 

 

50 decibel 

 

Een rustige woonwijk 

 

70 decibel 

     

 
Een drukke winkelstraat 

 

90 decibel 

     

   
Een zware vrachtwagen 

 

110 decibel 

     

 
Een popconcert, vlakbij de boxen 

 

130 decibel 

 

 
Vlakbij een startende straaljager 
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Hoeveel harder is het geluid van fluisteren dan van een vallend blad?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Welk geluid is ongeveer even hard als een stofzuiger?  

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 Kun je iemand horen fluisteren als de stofzuiger aan staat?  
 

_______________________________________________________________________________ 
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Idee voor een extra rekenactiviteit 
 

Op deze site staan allerlei gebaren: 

 

https://www.gebarencentrum.nl/gebaren/mini-gebarenwoordenboek/  

 

Je ziet hier meteen filmpjes van gebaren voor de getallen 1 tot en met 23.  

Ook zie je hoe je het getal 100 met een gebaar kunt laten zien. 

En je kunt woorden als minuut en uur vinden. 

En de maanden van het jaar en de dagen van de week. 

 

Probeer thuis eens een getal of rekenwoord te maken met gebaren. 

Kan iemand raden welk getal of woord het is? 

Misschien kan er bij jouw huis wel iemand buiten voor het raam gaan staan.  

Dan kan hij of zij raden welk woord of getal je maakt met gebaren. 

Ook zou je kunnen video-bellen naar een ander. 

Dan kan die raden welk gebaar jij maakt. 

Probeer het uit! 

 

 

https://www.gebarencentrum.nl/gebaren/mini-gebarenwoordenboek/


 

© CED-Groep Nieuwsrekenen 
 

week 14 – 31 maart 2020 – niveau AA 

 

 


