6 TIPS VOOR TALENSENSIBILISERING IN DE KLAS

Deze brochure hoort bij de poster ‘6 tips voor talensensibilisering in de klas’. In deel 1 vind je meer
info over wat talensensibilisering inhoudt en waarom het belangrijk is. In deel 2 vind je de zes tips
van de poster terug met wat meer toelichting. Hierbij wordt per tip uitgelegd waarom je de tip best
kan toepassen met wat extra duiding.

Deze brochure werd gemaakt door Sarah Valvekens in het kader van het
postgraduaat Meertaligheid aan Thomas More.

HET BEGRIP TALENSENSIBILISERING
Wat is talensensibilisering?
“Talensensibilisering is een manier om leerlingen en leraren op een positieve wijze in contact te brengen
met taaldiversiteit” (Frijns, Mulder, & Visser, 2014, p. 5).
Talensensibilisering heeft drie doelen:
1.

Leerlingen ontwikkelen een open attitude ten aanzien van talige diversiteit wat leidt
tot meer interesse in andere talen en culturen.
2. Leerlingen leren meer over de talen en taalvariëteiten wat hen meer inzicht in
verschillende talige identiteiten en een meer open blik naar de maatschappij geeft. Het
helpt bovendien ook om de meerwaarde van meertalige achtergronden te leren inzien.
3. Leerlingen krijgen meer inzicht in verschillende talen (ook de thuistaal) en het
functioneren ervan.
Waarom is talensensibilisering belangrijk?
Kinderen hebben een sterke culturele en emotionele band met hun thuistaal. Door aan leerlingen
te vragen om hun thuistaal niet te spreken op school, vraag je aan hen om een deel van hun
identiteit achter te laten en bijgevolg dus ook hun culturele en emotionele band met de thuistaal.
Het verbieden van de thuistaal kan een negatieve invloed hebben op het
taalververwervingsmechanisme. De groei van een kind kan stagneren bij het verbieden van de
thuistaal op school omdat het mogelijk is dat de persoonlijke en conceptuele basis die een kind
nodig heeft om te leren niet ten volle tot ontwikkeling kan komen. Er is ook een kans dat een kind
het communiceren in zijn thuistaal verliest bij de start van zijn of haar schoolcarrière.
Talensensibilisering kan bijdragen aan een positief leef- en leerklimaat in de klas.
Op deze manier zorg je er dus voor dat leerlingen zich thuis voelen in je klas. Dit kan helpen bij het
leerproces.
Talensensibilisering kan helpen om bepaalde stereotypen uit de weg te gaan.
Leerlingen krijgen meer inzicht in hun omgeving en in de maatschappij wat betreft talige en
culturele diversiteit.

DE 6 TIPS MET EXTRA TOELICHTING VIND JE TERUG OP DE VOLGENDE PAGINA ’S.

1

Laat leerlingen aan elkaar iets uitleggen in de thuistaal

WAAROM?
Bij functioneel meertalig leren laat je de leerlingen de thuistaal inzetten om het leren te
vergemakkelijken. De thuistaal kan dus gebruikt worden als een brug om zaken te leren in het
Nederlands. Het toelaten van de thuistaal in klascontext heeft een positieve invloed op
pedagogische, relationele en socio-emotionele doelen. Daarnaast heeft het ook een positieve
invloed op het zelfvertrouwen van de helpende leerlingen.
Bovendien maakt de thuistaal een belangrijk deel uit van de (meertalige) identiteit van een kind.
Als je aan een leerling vraagt om zijn/haar thuistaal niet te spreken, vraag je eigenlijk om een deel
van zijn/haar identiteit achter te laten.
Tot slot toont onderzoek aan dat de taal die het meest gesproken wordt in de klas blijft
overheersen in de klascontext, zelfs al krijgt men een opdracht in een taal die minder vaak
gesproken wordt.
HOE TOEPASSEN?
•
•

•
•

Laat de thuistaal toe in de klas en op de speelplaats.
Laat leerlingen elkaar helpen in de thuistaal bij onduidelijkheid. Je kan de thuistaal dus
inzetten om woorden te verduidelijken en vertalingen te geven. Ook kan de thuistaal
ingezet worden om opdrachten of taken wat meer toe te lichten.
Laat leerlingen hun thuistaal gebruiken bij emotionele momenten. Vraag hierbij eventueel
hulp aan een andere leerling op school die dezelfde thuistaal spreekt om te vertalen.
!! Heb aandacht voor een veilig klasklimaat en heldere afspraken in verband met de
thuistaal. Door duidelijke afspraken met visualisatie over het spreken van de thuistaal te
maken, zullen er minder verwarringen in de klasgroep ontstaan. Ook kan dit eventuele
remmingen wegnemen.
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Nodig ouders uit en betrek hen bij klasactiviteiten in hun thuistaal

WAAROM?
Ouders kennen hun cultuur en hun thuistaal goed. Bovendien hebben zij ook meer specifieke
woordenschat over bepaalde onderwerpen. Ouders betrekken bij klasactiviteiten zorgt voor
interessante gesprekken over de meerwaarde van meertaligheid en geeft erkenning aan de
identiteit van de leerlingen. Leerlingen zullen ook meer betrokken en losser zijn. Dit zorgt
bovendien voor een vlottere communicatie tussen ouders en leerkracht. Op deze manier geef je
ook erkenning aan de identiteit en expertise van de ouders.
HOE TOEPASSEN?
•

•

•

•

Nodig ouders uit om voor te lezen in de thuistaal of om samen meertalig voor te lezen. Zo
kan je samen een verhaal voorlezen in twee talen. De ouder leest het verhaal in de thuistaal
en de leerkracht leest het verhaal in het Nederlands. Dit kan leiden tot interessante
gesprekken over de meerwaarde van meertaligheid.
Betrek hen bij de woordenschat die leeft binnen je klasthema door bijvoorbeeld een boek
met themawoorden te voorzien waarin ouders vrijwillig woorden in de verschillende
thuistalen kunnen opschrijven.
Laat leerlingen eens een schrijfoefening doen in de thuistaal waarbij ouders een helpende
rol kunnen aannemen. Dit kan een bevestigende invloed hebben op de identiteit van je
leerlingen.
Laat ouders in de klas verhalen delen over hun leven en cultuur.
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Toon als leerkracht je eigen enthousiasme en interesse in meertaligheid

WAAROM?
Door een positief beeld te hebben naar meertaligheid toe, zet je als leerkracht in op het verhogen
van het welbevinden. Dit heeft bijgevolg een positieve invloed op de motivatie van de leerlingen.
Ook zouden de leerlingen zich meer aanvaard voelen.
HOE TOEPASSEN?
•
•

•
•

Benader de thuistalen op een positieve manier en bestraf het spreken ervan niet.
Laat leerlingen een liedje zingen in de thuistaal. Zo kan je er bijvoorbeeld voor kiezen
om bij een verjaardag het verjaardagslied aan te bieden in de thuistaal (met behulp van
media of je kan vragen aan leerlingen om het lied zelf te zingen indien ze het kennen in
de thuistaal).
Laat leerlingen de thuistaal hanteren bij vaste momenten zoals het ochtendritueel.
Denk hierbij aan het tellen, de dagen van de week, het weer van de dag …
Neem je eigen ervaringen met andere talen mee naar de klas. Een concreet voorbeeld:
je hebt een mand vol Italiaanse streekproducten cadeau gekregen. De uitleg op de
verpakkingen is enkel in het Italiaans en je zou graag willen weten wat het betekent.
Neem het mee naar de klas en bespreek dit met je leerlingen.
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Ga talensensibiliserend aan de slag met spontane momenten

WAAROM?
Als leerkracht kan je aan de slag met talensensibilisering door te werken met concreet lesmateriaal,
maar je kan ook werken met spontane momenten die zich voordoen in de klas. Bij spontane
momenten is er geen (of weinig) nood aan voorbereiding.
HOE TOEPASSEN?
•

•

•

Ga veel in interactie met je leerlingen. Dit zorgt vanzelf voor spontane momenten. Je
zult merken dat leerlingen regelmatig vragen hebben over zaken die ze waarnemen in
de klas, hun cursussen en/of tijdens klasgesprekken. Sta stil bij deze momenten.
Ga in op de verschillen en gelijkenissen die leerlingen opmerken tussen talen. Dit heeft
een positieve invloed op de ontwikkeling van de metalinguïstische inzichten van je
leerlingen én kan ook een positieve invloed hebben op het ontwikkelen van het
Nederlands.
Vertrek vanuit een meertalige taak. Dit kan tot heel wat interessante en spontane
momenten leiden om aan talensensibilisering te doen:
o Interesse in de verschillende talen
o Inzicht in sterktes en zwaktes van leerlingen in hun moedertaal
o Trots zijn op de eigen taalcompetenties
o …
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Maak taaldiversiteit in je klas zichtbaar

WAAROM?
Door de taaldiversiteit zichtbaar te maken in de klas, zal je ook de spontane interactie tussen jouw
en de leerlingen bevorderen. Op deze manier geef je de boodschap dat de thuistaal wel degelijk
een plaats heeft op de school en in jouw klas.
HOE TOEPASSEN?
•

•

•

•

•

•
•

Maak gebruik van een meertalige hoek waarin je elke week een andere taal (en cultuur)
in de verf zet. Dit kan met behulp van meertalige voorleesboeken, teksten en media in
de gekozen taal, voorwerpen (of foto’s ervan) specifiek voor deze cultuur …
Maak gebruik van talenportretten. Bij een talenportret maak je gebruik van een blad
waarop het lichaam van een mannetje getekend staat. Hierbij vraag je vervolgens aan
de leerlingen om de verschillende talen die aanwezig zijn in hun leven aan te duiden op
het lichaam van het mannetje. Zij kiezen voor elke taal een betekenisvolle kleur. Waar
voelen zij de verschillende talen? Laat hen dit kleuren. Je kan dit vervolgens bespreken
met je leerlingen. Dit kan individueel, in kleine groepjes of in de volledige klasgroep.
Meer info is te vinden op:
http://3mproject.nl/toolbox/lesmateriaal/45_LES_7-12_T_Taalportret.pdf
of https://drentsenduitsinhetonderwijs.files.wordpress.com/2018/07/boekjetaalportret-255bsusanna-hettinga255d.pdf
Maak gebruik van talenpaspoorten. Bij talenpaspoorten wordt er aan leerlingen
gevraagd met welke talen zij in contact staan. Zij moeten daarna meer info geven over
het gebruik van de taal, de functie van deze taal (voor hen), in welke taal zij het sterkst
(en zwakst) zijn en waar hun voorkeur van taalkeuze ligt bij het lezen, spreken, schrijven
en luisteren.
Meer info is te vinden op: https://www.brusselvoltaal.be/2-wie-zijn-mijnleerlingen/talenprofiel-van-leerlingen
Werk met een familiemuur. Bij een familiemuur vraag je aan ouders en leerlingen foto’s
mee te nemen om deze vervolgens op te hangen in de klas. Op deze manier wordt de
meertalige identiteit van je leerlingen in de verf gezet.
Werk met een meertalige verjaardagskoffer. Zo kan je bijvoorbeeld werken met een
schrift waarin ouders en hun kind delen hoe de verjaardag thuis gevierd werd (met
behulp van foto’s of tekst). Zo kan je meer te weten komen over bepaalde gewoontes
en deze met de groep bespreken.
Geef een aantal voorwerpen in je klas labels in verschillende talen. Je kan hierbij de hulp
inroepen van je leerlingen om de Nederlandse woorden te vertalen naar de doeltaal.
Maak gebruik van meertalige (voorlees)boeken en digitaal materiaal. Deze kan je zelf
aankopen of terugvinden in de bibliotheek.
Meer info is te vinden op: https://omundo.be/ of https://nik-nak.eu/
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Activeer via de thuistaal de voorkennis van de leerlingen

WAAROM?
Zoals bij tip 1 reeds werd aangegeven heeft het gebruik van de thuistaal in klascontext ook een
pedagogische waarde. De thuistaal kan gebruikt worden om voorkennis bij leerlingen te activeren.
Dit kan namelijk een positieve invloed hebben op het leerproces.
HOE TOEPASSEN?
•

•
•

Laat leerlingen op voorhand nadenken over onderwerpen in de thuistaal. Wanneer er
meerdere leerlingen in de klas dezelfde taal spreken, kan je hen samen zetten om actief
na te denken over bepaalde lesonderwerpen.
Bied, indien mogelijk, een deel van het materiaal eerst aan in de thuistaal.
Laat leerlingen voorlezen uit een boek in twee talen dat aansluit bij je thema. Eén
leerling leest voor in de thuistaal en een andere leest hetzelfde verhaal voor in het
Nederlands.

MEER INFO?
Websites
Handleiding talensensibilisering kleuter- en lager onderwijs:
https://diversiteitenleren.be/content/4-materiaal/3-materialen/10talensensibilisering/handleiding_talensensibilisering.pdf
Brochure voor taalondersteuning bij ex-OKAN-leerlingen:
https://www.vives.be/sites/default/files/projecten/Onderzoek%20documenten/didactische-toolvoor-leerkrachten.pdf
Meer informatie over diversiteit: www.diversiteitinactie.be
Meer informatie over een open taalbeleid: https://metrotaal.be/index.php
Materiaal voor talensensibilisering: https://meertaligheid.be/materiaal?thema=talensensibilisering
en https://www.klascement.net/talen/
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