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Geef me de vijf! 

In   de   Gentse   basisschool   SintSalvator   voelden   zowel   de   leerkrachten   als   de   ouders   de 

behoefte om een concrete invulling te geven aan het positief met elkaar omgaan in een meertalige 

context. Op basis van een pedagogische studiedag 

heeft het schoolteam vijf ‘goede manieren’ of attitudes 

geformuleerd voor wanneer mensen verschillende talen 

spreken: 

 

1. Praten met elkaar, hou het gezellig.  

2. Welke taal je ook spreekt, iedereen hoort erbij!  

3. Mijn thuistaal kan me helpen bij het leren van de schooltaal.  

4. Ik voel me fijn als mijn taal er mag zijn.  

5. Ik wil weten wie je bent!  

 

Deze vijf meertalige attitudes zijn geen regels, maar eerder aanwijzingen voor gewenst gedrag. 

 

Verloop 

Leerkrachten 

Om deze attitudes in de school in te voeren, koos de school voor en planmatige aanpak. Eerst werden 

de attitudes in de leraarskamer voor de leerkrachten gevisualiseerd. Een afbeelding van en trap werd 

bijvoorbeeld gebruikt om te verwijzen op de thuistaal als opstapje naar de schooltaal. Hieraan 

koppelde de school ludieke activiteiten. Zo stond er op een bepaalde dag een trapje in de deuropening 

van de leraarskamer, waarbij elke leerkracht via dat trapje moest binnengaan. 

 

Leerlingen 

Daarna maakten de leerlingen kennis met de verschillende attitudes door ze te visualiseren in de 

school en via speelse activiteiten bekend te maken. Op een gegeven dag communiceerden de 

leerkrachten bijvoorbeeld met elkaar in wartaal. Zo lieten ze de leerlingen aan den lijve ervaren wat 

het betekent als je een taal spreekt die anderen niet begrijpen: je voelt je uitgesloten. 

voelt je uitgesloten.  

 

Ouders 

In een laatste fase communiceerde de school de attitudes aan de ouders. 

Zij kregen de mogelijkheid om hierover terug te koppelen tijdens ouderrondes.  
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Schoolreglement 

Nu zijn de meertalige attitudes opgenomen in het schoolreglement. Dit wil echter niet zeggen dt ze 

vaststaan: leerkrachten blijven hierover discussiëren en gedachten uitwisselen. Dit zorgt ervoor dat de 

attitudes niet statisch worden. Het is iets waaraan de school en haar partners voortdurend blijven 

verder werken. 
 

Bronnen 

http://www.sintsalvator-basisschool.be/nl/  
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