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Studiedag ‘Taal in beeld’, maandag 21 maart, van 8u30 tot 15u, Basisschool
Lyceum, Kleine Nieuwedijkstraat 22 te Mechelen

MECHELSE BASISSCHOLEN ORGANISEREN
STUDIEDAG TAALSTIMULERING

SAMEN

Om de taalvaardigheid van taalzwakkere kinderen te verbeteren, richtten vijf
Mechelse basisscholen de werkgroep ‘Taalstimulering+’ op. Om de twee jaar
organiseert de werkgroep een studiedag waarop ze alle kennis en ervaring
delen met collega-basisscholen. “Omdat het stimuleren van de taalvaardigheid
bij allochtone kinderen fundamenteel is voor hun verdere schoolloopbaan,
willen we al onze kennis en ervaringen inzake taalstimulering delen met andere
scholen”, zegt Willem Mestdagh, voorzitter van de werkgroep Taalstimulering+.
“Het accent van de studiedag ligt op het verwerven van taal via het gebruik van
sterke beelden.” De studiedag ‘Taal in beeld’ gaat door op maandag 21 maart,
van 8u30 tot 15u, in basisschool Lyceum, Kleine Nieuwedijkstraat 22 te
Mechelen.
Het bieden van maximale ondersteuning en begeleiding aan anderstalige kinderen
vraagt extra inspanningen van de multiculturele scholen en van de leerkrachten.
Vijf Mechelse basisscholen – GO! basisscholen Lyceum, De Puzzel, Maurits Sabbe,
Hof van Nassau en Victor Van De Walle - sloegen de handen ineen en richtten een
werkgroep op. Om de twee jaar organiseert de werkgroep een studiedag om
collega’s te informeren over de nieuwste bevindingen inzake taalstimulering.
“De werkgroep 'taalstimulering+' richt zich op die kinderen waarbij de taalontwikkeling
niet vanzelf gaat. Denk hierbij maar aan kinderen uit gezinnen waar traditioneel niet
veel taalstimulering en leescultuur bestaat. Het stimuleren van de taalontwikkeling
aan de hand van goede praktijkvoorbeelden kan voor deze kinderen nog heel wat
winst opleveren.”
De onderwijskansen van vele allochtone kinderen liggen reeds in grote mate vast
voor het begin van hun secundaire schoolloopbaan en de achterstand die ze de jaren
daarvoor hebben opgelopen, kan op dat moment niet meer ingehaald worden.
“Het is dan ook essentieel dat de taalvaardigheid van die kinderen al van in het
kleuter- en lager onderwijs wordt verbeterd”, zegt Willem Mestdagh.
Voor meer informatie:
Willem Mestdagh, voorzitter van de werkgroep Taalstimulering+, tel: 015 20 43 09

