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Elk jaar in november is er de voorleesweek. Die campagne
moedigt volwassenen aan om voor te lezen aan kleine en grote
kinderen. Heel wat scholen doen ook mee. “Wij kozen vorig
schooljaar voor een meertalig sprookjesbuffet”, vertellen juf
Kristel en juf Griet, “Ouders kwamen voorlezen in hun eigen
taal.”

De gemeentelijke basisschool De Kriek in Schaarbeek is pas opgestart. In
haar werking besteedt ze veel aandacht aan de leefwereld van elk kind.
Daar horen ook de thuistaal bij en de culturele achtergrond van de
ouders. “In zowat alle culturen vertelt men sprookjes en verhalen. Daar
wilden we iets mee doen. Zo kwamen we op het idee om ouders te laten
voorlezen in hun moedertaal,” zegt juf Griet.
Drie ouders durfden het aan om voor een
groepje kinderen te lezen. Een vierde
haakte op het laatste nippertje af. Andere
ouders kwamen liever gewoon mee
luisteren. Dat mocht. “Het was een
heerlijke namiddag”, aldus juf Kristel.
“Voorlezen dient niet alleen voor

“In zowat alle culturen
vertelt men sprookjes
en verhalen. Daar
wilden we iets mee
doen

taalontwikkeling. Het draait ook om het
plezier van het samenzijn.”
Na het sprookjesbuffet trokken leraren, leerlingen en ouders naar de
bibliotheek. Materiaal halen om thuis ook gezellig voor te lezen.

Talenbeleid
Basisschool De Kriek koos voor een duidelijk talenbeleid. Op de
speelplaats mogen de kinderen hun moedertaal praten. In de klas mag
dat niet. Daar spreken ze alleen Nederlands, uitgezonderd eenmalige
anderstalige activiteiten.
Juf Griet legt ook uit waarom thuistaal een plaats krijgt in de school:
“Hoe beter de kinderen hun moedertaal kennen, hoe beter dat ze een
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andere taal gaan leren. Het is ook goed voor de socio-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Bovendien krijgen ze respect voor andere
talen en culturen.”
Lees meer over de voorleesweek
Ontdek de voorleestips van boek.be
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