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Horen, zien en spreken.
GO! BASISSCHOLEN MECHELEN HOUDEN SCHOOLOVERSCHRIJDENDE
STUDIEDAG 'TAALSTIMULERING +'.

Morgen staat voor vijf multiculturele basisscholen van GO! scholengroep 5 de
studiedag 'Taalstimulering +' op het programma. Klemtoon tijdens deze
schooloverschrijdende studiedag ligt op de verfijning van didactische en
pedagogische werkvormen met als doel het werken aan de taalvaardigheid van
allochtone kinderen van in de kleuterklas.

Maximale ondersteuning
In de hogere klassen van de lagere school en ook in het secundair onderwijs worden
leerkrachten meermaals geconfronteerd met het gebrekkig Nederlands van de
allochtone leerlingen, met een negatieve invloed op bijna alle leergebieden.
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 van in het
kleuteronderwijs wordt verbeterd.
Het bieden van maximale ondersteuning en begeleiding aan anderstalige kinderen
vraagt uiteraard extra inspanningen van de multiculturele scholen en van de
leerkrachten.
Taalstimulering
GO! scholengroep 5 richtte begin dit schooljaar een werkgroep 'taalstimulering' op
bestaande uit de 5 directies van de multiculturele scholen, de zorg+ coördinator en
de coördinerend directeur van de scholengemeenschap basisonderwijs.
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
door ouders en opvoeders kan voor deze kinderen nog heel wat winst opleveren.
Scholengroep 5 wil hier zeker haar steentje toe bijdragen.
Studiedag
Na een reeks schooloverschrijdende nascholingen en hospiteerbeurten met goede
praktijkvoorbeelden, wordt op woensdag 9 april een studiedag georganiseerd.

Gastschool voor deze studiedag met diverse workshops ("worldcafés") en een
materialenbeurs, is basisschool Hof van Nassau aan de Zandpoortvest in Mechelen.
Voor meer informatie:
Sandra Van Maurik - communicatiecoördinator Scholengroep 5
Tel: 015 50.41.83 - E-mail: sandra.vanmaurik@sgr5.be
Ann Van Driessche
woordvoerder-communicatiedirecteur - GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Tel: 0478 24 12 20 - E-mail: ann.van.driessche@g-o.be
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 700 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.
Het GO! (spreek uit “gee oo”) vormt verdraagzame, respectvolle, positief kritische, mondige, verantwoordelijke, geëngageerde,
creatieve, zelfstandige, sociale en leergierige persoonlijkheden.

