Richtvragen

Om de uitwisseling en discussie in een team te ondersteunen kun je
gebruik maken van de volgende richtvragen:1
- Zijn er in de klas zichtbare elementen die verwijzen naar de talige diversiteit
van de leerlingen of de maatschappij?
o
o

Op welke manier zijn die zichtbaar gemaakt?
En welke vormen van talige diversiteit komen aan bod?

o

Hoe zou je dit kunnen realiseren?

- Welke meertalige materialen zijn er in de klas of de school aanwezig?

1

o
o
o
o

Waarvoor worden ze gebruikt?
Hoe vaak worden ze gebruikt?
Wanneer zet je ze in?
Met welk doel?

o

Geen? Wat is er dan mogelijk, relevant voor jouw klas of je school?

Afbeelding: http://www.psycholoogeva.be/vragen/
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- Benutten we thuistalen in de klas of schoolwerking als ondersteuning?
o

Op welke manier doe je dat?

o

Nog niet aan bod gekomen? Wat kan de meerwaarde zijn om thuistalen in te zetten
bij instructie, visuele ondersteuning, begroeten van kinderen, gebruiken van
troostwoorden, gesprekken met ouders, informatie doorgeven aan ouders,… ?
Welke aandachtspunten zie je dan?

o

- Worden leerlingen die meerdere talen gebruiken hiervoor gewaardeerd?
o

Op welke manier ?
 in de school
 In de klas?

o

Zo neen, wat belet je om dit te doen?

- Waar besteed je meer aandacht aan? Aan uitingen in taal of
taalcorrectie?
o
o
o
o

aan

Kan je enkele voorbeelden geven?
Wat is volgens het belang hiervan?
Welk evenwicht zou je willen?
Hoe kun je dit bewerkstellingen?

- Schakel je ouders tijdens klas - en schoolactiviteiten in als deskundigen?
o
o
o
o

Voor welke activiteiten?
Neen? Wanneer zou dit een meerwaarde kunnen zijn?
Welke hindernissen zie je?
Hoe zijn die te nemen?

- Tijdens groepswerk mogen leerlingen thuistalen gebruiken ter ondersteuning
van de opdracht.
o

Zijn daar afspraken rond gemaakt?
o in de klas
o school-breed?

o
o
o
o

Wat belet je om dit te doen?
Welke kansen laat je liggen?
Wat weet je over de feitelijke onderzoeken hier rond?
Wat wil je weten?

Bronnen

Deze richtvragen zijn gebaseerd op de Kijkwijzer Thuistaal in een krachtige

leeromgeving.
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