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Welk feest 
vieren jullie 
binnenkort?

Aanpak Thuis in Taal



Meertaligheid op school

• Meertalige OKA?

• Meertaligheid in oudercontact?

• Meertaligheid in visie van de school?



Taal = identiteit

To reject a child’s 
language in the school 
is to reject the child
(Cummins, 2001).
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Talen versterken elkaar

Common underlying 
proficiency =
Jim Cummins IJsbergmodel
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• Discriminatie/ schending rechten van het kind

• Beleid is toch gericht op meertalig worden?

• Ondersteuning van meertalig opgroeien

Rechten van het kind 3



• Voordelen van dat ouders spreken in 

hun beste taal = Beste input/voorbeeld

• Taalrelatie 

Taalrelatie 4



Nog niet ín thuistaal spreken, wel óver…

• Verdiepen in thuistaalomgeving

• Verdiepen in thuistradities

• In beeld brengen taalrepertoires



Inclusie en 
diversiteit

• Materialen

• Onderwerpen

• Input ouders



Taalstimulering thuis

• In thuistaal!

• Thema van opvang/school vertalen 

naar alledaagse activiteiten thuis

• Koppelen aan thuisroutine



Al wel in thuistaal

• Alle activiteiten die je normaal zou bedenken gewoon 

in de thuistaal!

– Liedjes

– Thematische praatplaat bespreken

– Laat ouder refereren aan thuiscultuur/land van herkomst

– …
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Thuistradities
Wanneer/waarom/hoe…

• …geven jullie elkaar cadeautjes?

• …branden jullie thuis kaarsen?

• …versieren jullie het huis?

• …eten jullie taart/snoep?

• …dansen jullie?





In gesprek over…

Thuis in Taal en Meertaligheid

Met: 

• Fikriye Arslan - Intern Begeleider en coach Thuis in Taal
• Sylwia Stawarz - Pedagogisch coach en coach Thuis in Taal
• Frederike Groothoff - Onderzoeker Meertaligheid
• Martine van der Pluijm - Onderzoeker Thuis in Taal
• Anne Bos - Gespreksleider



Thuis in Taal en Meertaligheid

Meer weten? 
Kijk op onze website

aanpakthuisintaal.nl

https://aanpakthuisintaal.nl/


Thuis in Taal en Meertaligheid

Dit webinar is de eerste in een reeks. Binnen de landelijke Gelijke Kansen Alliantie Agenda Taal en
Ouders werken we aan een landelijk netwerk van scholen, kinderopvangorganisaties en andere
relevante betrokkenen die succesvol willen leren samenwerken met ouders in het belang van de 
taalontwikkeling van kinderen. 

Het doel is de kennis die lokaal wordt ontwikkeld vast te leggen, te ontsluiten en te delen, zodat meer
professionals leren om ook met laag taalvaardige en anderstalige ouders succesvol samen te werken.
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