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Pictogram 
Betekenis, groep 3-4 
Betekenisnetwerk: symbool, beschrijven, lezen, andere taal 
 
 
Welke taal je ook spreekt, een pictogram begrijpt iedereen wel!   
Binnen het thema ‘Op weg naar’ gaat het in groep 3-4 deze week over het verkeer. Juf 
Corinne stelt enkele oriënterende vragen. ‘Hoe komen jullie meestal naar school?’ De 
meeste kinderen komen lopend, ‘dat noemen we voetgangers’. ‘Komen jullie onderweg 
ook verkeersborden tegen? Kunnen jullie er een beschrijven?’ Ze vraagt naar de vorm, 
de kleur en of er een symbool of teken op het bord staat. De leerlingen kunnen door deze 
vragen het bord goed beschrijven.    
Vervolgens laat Corinne een verkeersbord op het digibord zien en zegt dat dit een 
pictogram genoemd wordt. Ze vraagt de kinderen waarom we in het verkeer 
pictogrammen gebruiken. ‘waarom zetten we geen zinnen op een bord?’ Ze laat een 
zelfgemaakt verkeersbord zien met de tekst: ‘Let op, alle voetgangers moeten hier op de 
stoep lopen!’  
De leerlingen vinden het pictogram-bord duidelijker, vooral als je nog niet kunt lezen. 
Het is ook veel korter. De klas komt ook tot de conclusie dat een pictogram duidelijker is 
dan een tekst, zeker als je een andere taal spreekt.   
Corinne vraagt de leerlingen of ze in het eigen lokaal ook pictogrammen zien. Ze kijken 
actief rond en noemen de nooduitgang en de pictogrammen van de dagplanning op het 
planbord. Corinne gaat verder: ‘We missen er nog wel een paar… Waar zou in ons lokaal 
nog een pictogram mogen komen, zodat het nog duidelijker wordt?’ De leerlingen 
bedenken samen een pictogram voor de fruitprullenbak en een stilte-pictogram voor bij 
de stilte-werkplek. Ze mogen een pictogram tekenen en op de goede plek hangen.    
Corinne benadrukt nog eens de kracht en functie van het pictogram. ‘Zouden de kinderen 
van groep 5, die ook in dit lokaal werken, weten wat we met deze pictogrammen 
bedoelen, zonder dat we ze uitleggen of toelichten?’ ‘Ja?’ ‘Dan zijn ze goed gelukt!’   
   
Bron: Corinne Raaijmakers - van Herwaarden, leerkracht Kindcentrum Boschveld (groep 
3-4-5), ’s-Hertogenbosch  
 
 
Een pictogram is een symbool of afbeelding die de plaats inneemt van een 
tekst. Het gebruik ervan wordt daarom ook beeldtaal genoemd. 
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