
Welkom!

SIRIUS Rondetafel Bijeenkomst #1
Taalvriendelijk Onderwijsbeleid 

Het klaslokaal



Welke talen kun je lezen? In which languages can 
you read?

Antwoorden mag in elke taal!

1. Ga naar www.menti.com of gebruik de QR-code 

2. Vul de code in: 15 11 12

Resultaat: 
https://www.mentimeter.com/s/09c3c7e857ed6543b6edf4fa17fb8051/03efc0a3f436

https://www.mentimeter.com/s/09c3c7e857ed6543b6edf4fa17fb8051/03efc0a3f436




Welkom!

SIRIUS Rondetafel Bijeenkomst #1
Taalvriendelijk Onderwijsbeleid 

Het klaslokaal



Microfoons op ‘mute’; vragen/opmerkingen via de chat

De sessie wordt opgenomen (wil je niet in beeld: zet je video 

uit)



Doel van de SIRIUS Rondetafel Bijeenkomsten: 
-> Naar een taalvriendelijk onderwijsbeleid in 
Nederland

● 25% van de Nederlandse bevolking heeft een migratieachtergrond
● In Amsterdam spreekt meer dan 50% van de schoolkinderen een andere taal 

naast Nederlands
● Leerlingen en ouders worden ontmoedigd soms verboden of zelfs bestraft als 

ze hun thuistaal op school spreken
● Meertaligheid is geen handicap. Het is een kracht. Voor álle leerlingen.
● Taal is een middel om te leren: via de taal (elke taal!) leren we.
● Hoe kunnen we gebruik maken van de talen en de kennis die de kinderen al 

hebben om tot leren te komen?
●



SIRIUS Rondetafel bijeenkomsten
● Hoe zorgen we dat het Nederlands onderwijs taalvriendelijk wordt?

Elke bijeenkomst een ander thema: 

1. In de klas
2. Schoolbreed
3. Beleid



Programma

● Introductie door Ellen-Rose Kambel
● Taalvriendelijke praktijkvoorbeelden uit de klas door 

Frederike Groothoff en Femke Danse
● Q&A
● Break-out rooms
● Resultaten
● Afsluiting



Taalvriendelijke lespraktijken



Frederike Groothoff



http://www.youtube.com/watch?v=JA7idM7imHo


Femke Danse



Q&A



Wat is Taalvriendelijk onderwijs?

● Meertaligheid: geen handicap maar een kracht
● Voor zowel meertalige als eentalige leerlingen
● Taalvriendelijk onderwijs verwelkomt alle talen en dus alle leerlingen en hun 

ouders/verzorgers -> inclusief onderwijs

● Vraag: hoe zorgen we dat taalvriendelijk onderwijs gestroomlijnd wordt in het 
hele Nederlandse onderwijssysteem? 

● -> Break-out Rooms



Wat kan jij doen om taalvriendelijk 
onderwijs in de klas te bevorderen?

● Bedenk wat jij vanuit jouw werkomgeving/positie kan doen
● Bespreek dit in de break-out rooms
● Ga naar Jamboard (link in chat) 

https://jamboard.google.com/d/1q26tTzx93fpPllYZ-EJehcK
YXr4oi5QdwfKxGuoXa14/edit?usp=sharing 

● Noteer je antwoorden in de Jamboard
● 1 persoon per groep bespreekt de resultaten na afloop

https://jamboard.google.com/d/1q26tTzx93fpPllYZ-EJehcKYXr4oi5QdwfKxGuoXa14/edit?usp=sharing
https://jamboard.google.com/d/1q26tTzx93fpPllYZ-EJehcKYXr4oi5QdwfKxGuoXa14/edit?usp=sharing












Thank you - Bedankt - Gran Tangi - Muchas Gracias - 
Merci Beaucoup - Dziękuję - Vielen Dank - Asante - 

Teşekkürler

26 november 2020: Taalvriendelijke Schoolleiders

10 december 2020: Taalvriendelijk beleid op 
gemeenteniveau en een taalvriendelijk curriculum

Geef je nu op via de link in de chat!


