
 
 

Talenbeleidsplan  

Beginsituatie 

Om dit onderdeel binnen ons talenbeleid uit te schrijven, maken we gebruik van 7 

pijlers.  

1) School – en buurtkenmerken  

2) Pedagogisch project 

3) Inschrijvings- en onthaalbeleid 

4) Taal in de klas 

5) Taal rondom de klas 

6) Extra maatregelen 

7) Professionalisering 

 

1. Taal stimuleren op school: school- en buurtkenmerken  



 
 

Onze school heeft een warm hart voor kinderen, ook voor hen die onze Nederlandse taal 

nog niet machtig zijn.  

Wij verwelkomen deze leerlingen met open armen. 

We willen enerzijds kansen bieden om de kennis van de woordenschat in het Nederlands. 

te ontwikkelen, maar anderzijds zijn we er ook zeker van dat zij, op hun beurt, ons heel 

wat kunnen bijleren over hun eigen thuistaal en cultuur. Diversiteit voorop! 

Op een schoolpopulatie van 186 leerlingen zijn er ongeveer 18 leerlingen met een 

thuistaal die verschilt van het Nederlands. Dit komt ongeveer overeen met 10% van onze 

schoolpopulatie. We zien het als een uitdaging om hen van kwalitatief onderwijs te 

voorzien én beschouwen het daarnaast als een echte verrijking om hier in de klas mee 

aan de slag te gaan.  

Door als school in te zetten op het ervaringsgericht leren, hopen we kinderen te 

ondersteunen in het al doende leren van taal. Dit doen we al van jongs af aan. 

Onze Extra-Muros activiteiten zijn hier een mooi voorbeeld van: bezoekjes aan het bos, 

de boomgaard…  

In onze buurt bevinden zich heel wat troeven om de taalontwikkeling van kinderen te 

bevorderen. 

Zo werken we samen met de lokale bibliotheek, de kunstacademie, het Arjaantheater, 

Huis van het Kind, de Helix, de dorpsraad, de parochiegemeenschap, de lokale 

handelaars, jeugdbewegingen… We zetten ons ook in bij lokale evenementen en 

organiseren in het 6de leerjaar een meerdaagse uitstap waar telkens sterk naar 

uitgekeken wordt. Bovenvermelde zaken dragen bij aan de taalontwikkeling van onze 

leerlingen.  

 

2. Pedagogisch project 

We verwijzen hierbij ook graag naar het opvoedingsproject van de school.  

In ons schoolreglement is er heel wat nuttige info terug te vinden! 



 
 

 

 

 

Onze visie op meertaligheid en het inzetten van de thuistaal 

Taal in de klas 

Bonjour!  Hallo!  Hello!  Hola!  Ciao!  Merhaba!  Bună ziua!  你好 !   … 

 

a) Gesproken taal in de klas 

Alle talen zijn zéér welkom in de klas, wij kunnen immers veel van elkaar leren. 

In de klas spreken onze leerlingen wel hoofdzakelijk Nederlands: dit is ook de voertaal 

bij het geven van (de meeste) instructies.  

Met behulp van een sterke binnenklasdifferentiatie zorgen we voor een gepaste 

remediëring voor taalzwakke leerlingen én uitdaging voor sterk taalkundige leerlingen. 

Wanneer we merken dat het spreken van een thuistaal die verschilt van het 

Nederlands, het verwerken van de leerinhouden (die aangebracht worden in het 



 
 

Nederlands) belemmert, schakelen we de thuistaal van de kinderen in.  

Kinderen die het Nederlands onvoldoende machtig zijn, zullen instructies van de leraar 

moeilijk kunnen begrijpen én dit heeft een effect op vele leergebieden. 

Quand nous remarquons que nos élèves parlent une autre langue à la maison que le 

Néerlandais, c’est possible à utiliser la langue maternelle dans la classe. 

C’est le cas quand on ne comprend pas les instructions des professeurs. A ce moment, 

autres élèves peuvent leur expliquer ce qu’ils doivent faire en français, anglaise, turc… 

C’est aussi bien pour apprendre le néerlandais en classe, parce qu’on peut traduire plus 

vite les mots en néerlandais.  

Wanneer de leraar dus merkt dat instructies niet begrepen worden, kunnen deze nog 

eens geherformuleerd worden in de thuistaal (indien mogelijk door de leraar of een 

medeleerling die dezelfde thuistaal spreekt). Onderzoek toont bovendien aan dat dit 

bijdraagt aan het verwerven van kennis wat betreft de Nederlandse taal, omdat er een 

snellere omschakeling kan gemaakt worden van de thuistaal naar het Nederlands. Deze 

verbindingen zijn essentieel!  

Wanneer een leerling als enige in de klas een specifieke thuistaal spreekt, probeert de 

leraar zo veel mogelijk in te zetten om het duidelijk maken van wat uitgelegd wordt: met 

gebaren, aan de hand van foto’s en filmpjes, met behulp van woordenboeken en 

vertaalsites... De thuistaal mag gevierd worden in de klas, want het kunnen spreken van 

een andere taal is ook een talent. 

Wij zijn ervan overtuigd dat dit ook bevorderend werkt voor de taalontwikkeling van 

alle leerlingen. Het ‘horen spreken van een andere taal’ zorgt alvast voor een sterke 

basis én brede voorkennis om uiteindelijk nieuwe begrippen en woordenschat in die taal 

aan te koppelen. 



 
 

 

Vanuit dit opzicht verkiezen wij ook om tijdens de lessen Frans (3de graad) 

hoofdzakelijk Franstalige instructies te geven. We wisselen dit af met korte 

herhalingen in het Nederlands om correcte vertalingen te verankeren.  

b) Lees- en luisteronderwijs 

Via de volgende formule proberen wij kwalitatief onderwijs uit te bouwen voor alle 

leerlingen:  

BL = TO x TL x WK x VK x LS x LM 

 

Begrijpend lezen en –luisteren (BL) 

Onze school legde al een hele weg af om het begrijpend lees- en luisteronderwijs op 

onze school op punt te stellen. Zo richtten we onder andere een werkroep lezen op die 

zich inzet om deze thema’s blijvend onder de aandacht te brengen.  

Door in te zetten op de taalontwikkeling (TO) en woordkennis (WK) van onze leerlingen, 

aandacht te besteden aan het technisch lezen (TL) en de lees- en luisterstrategieën 

(LS) proberen we onze leerlingen hierin verder te begeleiden. Dit alles natuurlijk met 

een sterke aandacht voor de motivatie (LM) en voorkennis van onze leerlingen (VK).  

 

Taalontwikkeling (TO) 

Voor anderstalige kleuters worden taalschriftjes voorzien waarin veelvoorkomende 

woorden (schooltaal) een plaatsje krijgen. De woorden, geschreven in drukletters en 



 
 

voorzien van correcte lidwoorden, worden verduidelijkt met afbeeldingen. Deze 

schriften worden ook meegegeven naar huis, om ook ouders hierbij te betrekken.  

We zetten in op het ervaringsgericht leren, want al doende kunnen kinderen heel wat 

taal oppikken. Dit geldt zowel voor de kleuters als het lager. 

 

In de lagere klassen heeft men aandacht voor de oorsprong van woorden en hoe we zo 

de betekenis van nieuwe woordenschat kunnen achterhalen. Strategieën om te leren 

omgaan met het probleem ‘Wat als ik een woord niet begrijp?’ staan voorop. Denk aan: 

het afleiden van betekenissen uit de context, het opzoeken op internet en in 

woordenboeken, het vragen aan een vriend... 

De vakspecifieke begrippen die gebruikt worden in de lessen WO en taal, krijgen een 

speciaal plaatsje in de klas en worden ook in de kijker gezet op de klaswanden.  

 

Kwetsbare gezinnen die in Geraardsbergen wonen (, er zijn strenge voorwaarden aan 

verbonden,) kunnen daarnaast begeleid worden via het SAM-project. Dit initiatief gaat 

uit van ‘Huis van het Kind’ (Geraardsbergen). Anderstalige leerlingen/ gezinnen worden 

hier ook begeleid in het verder ontwikkelen van Nederlands woordenschat: samen met 

een vaste ‘buddy’ engageert het gezin zich bij het maken van thuiswerk, het inoefenen 

van de Nederlandse taal... 

 

Sommige kinderen zitten natuurlijk ook voorop in hun taalontwikkeling. Ook hen willen 

we voldoende uitdaging aanbieden en daarvoor maken we gebruik van methodes zoals 

‘Taalkanjers-Twist’ en ‘Taalmeesters’. Na korte instructies gaan deze leerlingen aan de 

slag, zo proberen we ook hen naar hun ‘leerzone’ te brengen.  

 

Conclusie: op verschillende manieren proberen wij onze leerlingen verder te begeleiden, 

vertrekkende vanuit hun eigen taalbeheersingsniveau. 

 

In het eerste leerjaar wordt dit alvast breed in beeld gebracht met behulp van de 

SALTO-testen. Door deze screenings krijgen wij als school zicht op het taalniveau van 

onze leerlingen, om hen zo gericht verder te kunnen begeleiden. ( zie SALTO-beleid) 

 

Technisch lezen (TL) 



 
 

In het 1ste, 2de en 3de leerjaar worden leesgroepjes opgesteld en samen met een 

(zorg)leraar oefenen de leerlingen in kwestie het technisch lezen verder in.  

Zowel in het 1ste als het 2de leerjaar wordt gebruik gemaakt van de methodologische 

aanpak van het connect-lezen.  

Onze leraren deinzen er daarnaast ook niet voor terug om zelf voor te lezen aan de 

leerlingen, want ook dat draagt bij aan hun ontwikkeling! In de kleuterklassen staat dit 

centraal, kinderen krijgen hierdoor voeling met onze taal.  

 

Beginnende lezers staan voor een grote uitdaging: letters correct leren ‘vertalen’ én 

verklanken, want sommige letters worden al snel verward met elkaar. 

We ondersteunen onze beginnende lezers hierbij door gebruik te maken van wandplaten 

(gebonden aan de methode van ‘Mol en beer’) en extra visualisatiekaarten.  

Denk aan kaarten met een ondersteuning bij het onderscheiden van stemhebbende en 

stemloze medeklinkers, letterplaten én zo veel meer.  

 

  

 

Elke leerling op onze school ontvangt daarnaast ook een bladwijzer van de school, 

hiermee willen we het lezen blijvend onder de aandacht brengen en het samen lezen, ook 

thuis, bevorderen. Oefening baart kunst!  



 
 
 

Woordkennis (WK) 

Hierboven werd reeds het gebruik van een taalschriftje en visualisaties vermeld, deze 

zaken dragen alvast bij tot de woordkennis van leerlingen.   

Daarnaast worden onze anderstalige kleuters in groepjes begeleid door een zorgleraar, 

de methode van ‘Pistache’ biedt hierbij een houvast.  

Ook scholengroep D van het Sint-Catharinacollege beschikt over onthaaltaal. Dit is 

terug te vinden als bijlage in ons schoolwerkplan.  

 

Voorkennis (VK) 

In de kleuterklassen wordt er vaak voorgelezen en gezongen met de leerlingen. Via 

standaardvraagjes brengen leraren thema’s onder de aandacht en wordt de voorkennis 

van de leerlingen geactiveerd.  

 

Idem voor de lagere klassen. Ook zij maken gebruik van de voorkennis van de klas via 

standaardvraagjes, zoals bijvoorbeeld:  

 Wat weet jij al over ... ?  

 Wat zie jij hier ... ? 

 Waar zou dit volgens jou over kunnen gaan ... ? 

 Heb jij ooit al ... zoals ... ? 

 ... 



 
 

 
 

Lees- en luisterstrategieën (LS) 

Begrijpen wat men leest of beluistert, het verwerken van de boodschap van een tekst, 

kan vergemakkelijkt worden wanneer handige leeststrategieën toegepast worden.  

 

Op school maken we gebruik van de methodes ‘Verrekijker’ voor Nederlands en ‘En 

Action’ voor Frans. De bijbehorende handleidingen vormen een houvast voor leraren wat 

betreft het aanbrengen en inoefenen van zulke strategieën.  

De 5W (+1H) -vragen staan op onze school centraal bij het leren verwerken van de 

inhoud van teksten.  

Wie? Wat? Waar? Wanneer? Waarom? Hoe?  

Als we een antwoord kunnen formuleren op deze vragen, kunnen we elke tekst in grote 

lijnen samenvatten. Het brede begrip staat hier opnieuw voorop, in de klassen wordt 

hier ook expliciete aandacht aan besteed. 

Wanneer we merken dat leerlingen hier nog moeilijkheden bij ondervinden, maken we 

efficiënt gebruik van onze binnenklasdifferentiatie om noden te groeperen en zo extra 

aandacht te besteden aan deze vaardigheden samen met de leerlingen die dit nodig 

hebben.  

 

Leesmotivatie (LM) 



 
 

Een aantal jaar geleden trok de werkgroep lezen het ‘kwartierlezen’ op gang. Onze 

school engageert zich hier sterk voor: per dag mogen de leerlingen minstens een 

kwartier lang vrij lezen. De kinderen kiezen het eigen leesvoer en dit motiveert hen 

sterk! Het kwartierlezen draagt bovendien bij aan het leestempo en –begrip van onze 

leerlingen.  

Jeugdboekenweken, voorleesweken, enzovoort worden gevierd op school en de 

werkgroep lezen zorgt hierbij voor heel wat inspiratie.  

Op personeelsvergaderingen bij het item ‘nieuws uit de werkgroepen’ kunnen nieuwe  

ideën het hele jaar door gedeeld worden.  

       

 



 
 

 

c) Taalinitiatie Frans 

Vanaf de 3de graad wordt ook de Franse taal onderwezen in de klassen. 

Om ook in de 3de kleuterklas en de 1ste en 2de graad voeling te krijgen met de Franse 

taal, zetten we in op taalinitiatie Frans. (Zie PSWP).  

 

d) Muzische taal 

Ook tijdens muzische lessen komt heel wat taal aan bod. Denk maar aan de lessen 

‘drama’, ‘woord’ en ‘muziek’. 

Maar ook breder: want de muzische taal is ook een taal, één waar onze kinderen zeker in 

mogen schitteren. 

 

e) Taal op de speelplaats 

Kinderen die dezelfde thuistaal spreken, mogen deze ook tegen elkaar spreken op de 

speelplaats. We stellen hier wel een sterke voorwaarde bij op: wanneer een nieuw kind 

bij het groepje aansluit die de gesproken taal niet machtig is, schakelt de groep over op 

het Nederlands. 

Doorheen sport en snel pikken kinderen ook heel wat woordenschat op. Het toelaten van 

verschillende talen op de speelplaats zal dus bijdragen aan het taalgevoel van de 

leerlingen en de ontwikkeling van hun woordenschat in verschillende talen!  



 
 

 

 

f) Onze visie op communicatie met gezinnen en netwerken 

Oudercontacten 

Wanneer anderstalige ouders uitgenodigd worden op een oudercontact, kunnen we een 

tolk inschakelen om het correct overbrengen van de boodschap te waarborgen.  

Indien de leraar de taal zelf machtig is, deinzen we er niet voor terug om zelf te 

vertalen.  

 

Praktische zaken 

Wanneer het gaat over praktische zaken zoals het registreren via Smartschool, het 

invullen van enquêtes... kunnen we ook andere ouders (met dezelfde thuistaal) of 

kinderen inschakelen als ‘tolk van dienst’. Op nieuw met het oog op het correct 

overbrengen van een boodschap.   

 

Brievenbeleid voor anderstaligen? - SWP/ PSWP  

 

Kortom: we staan ten alle tijden open voor duidelijke communicatie met ouders en 

deinzen er niet voor terug om ouders op te bellen of aan te spreken indien we twijfelen 

of de kern van de boodschap duidelijk overgebracht werd. 

Ouders en netwerken, op hun beurt, worden open ontvangen door het hele team! 



 
 

Er is een vertaalfunctie in Smartschool voor onze verstuurde brieven.  

 

 

 

3. Inschrijvings- en onthaalbeleid  

Taalscreening (niveau onderwijstaal in kaart brengen) 

Op onze website, via het contactformulier, vinden ouders alle praktische info over het 

inschrijven van leerlingen terug.  

Onze school voert voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt 

een taalscreening uit.  

Indien onze school, op basis van de resultaten van de screening, het nodig acht, wordt 

een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind.  

 

Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een 

aangepast taaltraject. 

 

Hoe gaan wij de toestand van de taal in kaart brengen bij ons op school? 

 Hoe? Zie beginsituatie  

 Wie? - Anderstalige leerlingen/ Anderstalige nieuwkomers  

               -> Onderscheid maken! 

 Wanneer? Vaste zorgmomenten  



 
 

 Welke acties na de screening?  

o Talenbad?  

o Zorg 

o Materialen aangemaakt voor AN kleuters en lager + aangepast rapport 

voor AN  

 

Sidenote: Pas na deze screening, worden LVS-testen afgenomen. 

 

4. Taal in de klas 

Taal komt gedurende de hele dag terug in de klas. Leraren gaan hier dan ook héél breed 

mee aan de slag.  

In de bijlage staat bij ‘beginsituatieanalyse’ vermeld op welke manieren onze leraren 

taal in de kijker zetten. Hierboven werden ook al een paar concrete voorbeelden 

vermeld.  

 

5. Taal rondom de klas 

Zoals reeds eerder vermeld, is taal overal. Na de lesuren komt het ook terug: op de 

speelplaats, via mailverkeer… Wat betreft deze zaken, verwijzen we graag naar onze 

bovenvermelde visie. 

Als school proberen we onze leerlingen mee te geven wat ‘respectvol taalgebruik’ 

inhoudt. Elkaar uitschelden en ongepaste woorden gebruiken, doen we niet.  

Respect dragen we hoog in het vaandel, deze visie wordt door het hele team gedragen.  

Dialecten worden niet geweerd. De kleur van dialecten mogen in de klas zeker onder de 

aandacht gebracht worden! 

In Geraardsbergen werden de straatnamen zo bijvoorbeeld vertaald in het plaatselijk 

dialect, als school staan we hier graag bi stil. 

In de klas geldt wél de afspraak dat we Algemeen Nederlands spreken. 

Personeel mag in de leraarskamer dialect hanteren, maar wanneer kinderen aanwezig 

zijn, schakelen we over op de Standaardtaal.  

 



 
 

6. Extra maatregelen 

Om de taalontwikkeling van al onze leerlingen de bevorderen, zetten we in op: 

 De samenwerking met tolken. (Zie ook hierboven.) 

 

 De samenwerking met logopedisten, ondersteuningsnetwerken en CLB.  

Wanneer we merken dat leerlingen moeilijkheden ondervinden wat betreft hun 

taalontwikkeling (in de brede zin van het woord), kunnen we verwijzen naar 

bovenvermelde experten. We doen dit in samenspraak; met het team, het kind en 

zijn/ haar ouders/ opvoeders.  

 

 Team-teaching en binnenklasdifferentiatie.  

In het schooljaar 2020-2021 staat dit bovenaan ons lijstje met prioriteiten. 

  

 Ondersteuning in kleuterklassen. (Zoals hierboven reeds vermeld.) 

 

 Onze thuiswerkklas.  

Om onze leerlingen te begeleiden in het zelfsturend werken, richtten we in het 

schooljaar 2020-2021 een thuiswerkklas op. Enkele enthousiastelingen 

engageerden zich voor dit initiatief en zo krijgen ook anderstalige leerlingen 

hierin de klas om met begeleiding het eigen thuiswerk te kunnen maken. Ook dit 

draagt bij aan hun taalontwikkeling en begrip. 

 

Eén maal per week is er in het ‘Huis van het Kind’ ook de mogelijkheid om naar 

een thuiswerkklas te gaan. 

Het SAM-project (initiatief van ‘Huis van het Kind’) biedt daarnaast ook 

thuisbegeleiding aan gezinnen.  
 

Daarnaast zijn er nog een aantal andere zaken die we binnen onze scholengroep als 

‘extra maatregelen’ beschouwen: 

 Steun vanuit het oudercomité:  

Onze oudercomités organiseren een aantal keer per jaar verschillende 

activiteiten om een duit in het zakje te brengen. Dankzij hun steun kunnen we 

geregeld nieuwe materialen aankopen om zo ook onder andere anderstalige 

leerlingen te ondersteunen in hun leren.  

 



 
 

 Speelplaatsafspraken:  

Onze speelplaatsafspraken zijn visueel zichtbaar op school aan de hand van 

prenten, verspreid over het speelgebied. 

 

 Pictogrammen en visualisaties: 

Op school zetten we in op het gebruik van pictogrammen en verdere visualisatie 

om zo begrippen te verduidelijken en nader te verklaren.  

 

7. Professionalisering 

 

 Een goede communicatie staat voorop op onze school. 

Wij zien dit als één van onze eigen sterktes!  

Denk aan: oudercontacten, brievenverkeer, onze -steeds recent geüpdatete- 

website... 

 

 Via ‘Huis van het Kind’ werken wij regelmatig samen met een taalcoach. Wanneer 

wij als schoolteam zelf met noden zitten of vragen hebben, kunnen we daar 

steeds bij terecht.  

 

 Om een sterk talenbeleid uit te werken, zitten we regelmatig samen met een 

klein kernteam: het kernteam talenbeleid. Hoofdzakelijk zitten de leden van het 

zorgteam in deze kerngroep. Zij worden, op hun beurt, ondersteund door een 

pedagogisch begeleidster, gespecialiseerd in het thema (pedagogische 

begeleidingsdienst). 

Wat besproken wordt in het kernteam, wordt ook besproken en verder 

uitgewerkt met het hele schoolteam. Op deze manier willen we hun 

betrokkenheid zo hoog mogelijk houden.  

 

 Op personeelsvergaderingen is er een standaard item ‘nascholingen’. 

Personeelsleden die een nascholing volgden, kunnen tijdens dit agendapunt de 



 
 

rest van het team briefen over verschillende thema’s.  

Het thema ‘talenbeleid’ kwam zo al verschillende malen aan bod.  

 

 Expertise van ouders wordt bij het inschrijven van nieuwe leerlingen opgelijst. 

Wanneer nodig, kunnen we hen raadplegen en eventueel inschakelen om 

bijvoorbeeld voor te lezen in het Arabisch. Volgens ons: een grote troef!  

 

Om af te sluiten willen wij ons als school blijvend bijscholen om zo een sterk talenbeleid 

uit te werken.  

Ja! Yes! Oui! Si! Jawohl!  

 

 

ZIE Actieplan 

 


