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1. Aanleiding
Project ‘Taalsterk’





West-Vlaanderen Kortrijk Roeselare

Waregem Ieper Izegem





Hoe kan je vrijwilligers ondersteunen 
om taalsterke activiteiten voor 
anderstalige kinderen in een 
vrijetijdscontext te ontwikkelen? 



Hoe kan je leraren ondersteunen om 
taalsterke activiteiten voor anderstalige 
kinderen in een schoolcontext te 
ontwikkelen? 





2. KKGK-project ‘Taalsterk de 
klas in’



Taalsterk de klas in! 
Een KKGK-project 

WAT? 
Taalscreening KOALA

Krachtige taalleeromgeving door stimuleren van interacties
Warme leerkracht-kindrelaties via interacties

Talenbeleid

HOE?
Videocoaching als motor

Comparatief evalueren
Professionele leergemeenschap



Hoe kunnen taalsterke en interactieve 
activiteiten een antwoord bieden op 
KOALA? 



Cognitief + sociaal-emotioneel
⇒Gelijke kansen voor alle 

kinderen 
⇒KOALA 

Taal als motor voor leren
Taal is cruciaal



- Ouderbetrokkenheid?
- Taalgebruik thuis? 

KOALA
Antwoord?

Blaiming the victim

Interne outsourcing
- Taalklas / taalbad / wereldklas …
- Zomerscholen
- Vrijetijdsaanbod 
- (OKAN) 



KOALA
Antwoord?

Taalintegratietraject

Interactievaardigheden leerkracht

Spontane taalverwerving

https://medialibrary.uantwerpen.be/files/150788/ff98abb9-fcc5-4ee2-a07f-4d12c6102e46.pdf?_gl=1*gkb5zm*_ga*MjEzMDYzNjE5OS4xNjcwMzE5ODAx*_ga_WVC36ZPB1Y*MTY3MDQ5NDM5MS4yLjAuMTY3MDQ5NDM5Mi41OS4wLjA.&_ga=2.195317098.750505579.1670494391-2130636199.1670319801


4. Interacties als motor voor 
taalverwerving
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Peleman, B., Van Avermaet, P. & 
Vandenbroeck, M. (2019). De overgang naar 
de kleuterschool voor kinderen uit gezinnen in 
armoede. Gent: Vakgroep Sociaal Werk en 
Sociale Pedagogiek – Steunpunt Diversiteit en 
leren, UGent.
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Hoe kan je leraren ondersteunen om 
taalsterke activiteiten voor anderstalige 
kinderen in een schoolcontext te 
ontwikkelen? 
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Betekenisvolle
activiteiten
• Activiteit: boodschappen doen en koken
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Rijk taalaanbod





Echte gesprekken





Ondersteuning en
feedback







5. Workshop kwaliteitsvolle 
interacties





Groepen 5 personen – 2 groepen/opdracht

Tafel 1: fragment lichaamsdelen 

Tafel 2: taalsterk.be => workshop – interacties? 
(ww = TaalsterkVives)

Tafel 3: eigen betekenisvolle activiteit – functionaliteit! 

Tafel 4: een zomers drankje – oefenactiviteit

10 min per tafel – notities nemen – kaartenset gebruiken



Duo 1

Fragment Supermarkt 
(groenten)

Fragment Ben ik een banaan? 



Duo 2

Fragment Markt Fragment Supermarkt (kaas)



Duo 3

Fragment Verjaardag Fragment Wandeling



Duo 1

Fragment Supermarkt 
(groenten)

Fragment Ben ik een banaan? 



Duo 1 – fragment supermarkt (groenten) 



Duo 2 – fragment Ben ik een banaan? 





Duo 2

Fragment Markt Fragment Supermarkt (kaas)



Duo 2 – fragment markt



Duo 2 – fragment supermarkt (kaas) 



Duo 3

Fragment Verjaardag Fragment Wandeling



Duo 3 – fragment verjaardag 



Duo 3 – fragment wandeling



Transcript fragment Lichaamsdelen



Vragen?
Justine.pillaert@vives.be
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