
VREEMDETALENONDERWIJS IN BAO

ALLE LEERLINGEN MEERTALIG!
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Wat is meertaligheid?

Individuen worden meertalig genoemd als ze de 

competentie hebben om meer dan één taal te begrijpen 

en produceren (dat kan op verschillende niveaus, dus niet 

alle talen hoeven even sterk verworven te zijn), of als zij 

van meer talen geregeld gebruikmaken.

(Van den Branden, 2010)
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Alle leerlingen meertalig

MEERTALIG FUNCTIOREN IN EEN VEELTALIGE OMGEVING

POSITIEVE HOUDING TEN AANZIEN VAN TALEN
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ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN!
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ZIN IN LEREN! ZIN IN LEVEN!
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Wegwijzer en leeswijzer

• Wegwijzer voor vreemdetalenaanbod in de basisschool

– Reflectiedocument voor teams

– Keuzemogelijkheden voor de uitrol van het talenbeleid

• Leeswijzer Alle leerlingen meertalig

– Toelichting bij de wegwijzer
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Wegwijzer

1. Versterken van de schooltaal Nederlands

2. Positief omgaan met thuistaal

3. Talensensibilisering

4. Vreemdetalenaanbod

– Taalinitiatie

– Formeel vreemdetalenonderwijs
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Reflectievragen

Vanuit drie invalshoeken:
A. Wie zijn de leerlingen in mijn school? Welke zijn hun opvoedings- en 

onderwijsbehoeften?

B. Wat biedt/vraagt de context?

C. In welke mate realiseren we het leerplan? Op welke manier inspireert het 

leerplanconcept om ervaringen te verbreden en te verdiepen?
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Aanbevelingen

• Bewust inzetten op een doordacht talenbeleid met aandacht voor de 4 

pijlers

• belangrijkste focus van een schooleigen talenbeleid:

versterken van het aanbod Nederlands

– Nederlands leren             meertaligheid stimuleren 

• voluit de kaart trekken van taalinitiatie 

– taalinitiatie Frans voorafgaand aan het formeel onderwijs

– Taalinitiatie Engels / Duits

• Verschillende opties talenaanbod afhankelijk van eigen context

– Belangrijk: aanbod volhouden tot einde basisschool



10

Samengevat

Formeel vreemdetalenonderwijs is geen eiland op zich. Het wordt in onze visie steeds 

voorafgegaan door taalinitiatie. Daarnaast bouwt de school een doordacht beleid uit i.v.m. 

positief omgaan met meertaligheid en thuistaal en i.v.m. talensensibilisering. Dit zijn geen 

afzonderlijke acties, maar een continuüm in het schooleigen talenbeleid waarin het 

beheersen van Nederlands hand in hand gaat met ontwikkelen van de meertaligheid van 

leerlingen.


