Schoolvisie: meertaligheid – Nederlands
Feiten:
De Heilig Hartschool is een Nederlandstalige school.
Zij wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid en ligt in het grondgebied Vlaanderen.
De cultuurtaal én de schooltaal zijn bijgevolg Nederlands.
Onze school is een multiculturele school met een grote verscheidenheid aan afkomst van onze
leerlingen. Er zijn ongeveer twintig verschillende thuistalen.
Heel wat van onze leerlingen worden meertalig of anderstalig opgevoed.
De kennis van de Nederlandse taal is zeer gevarieerd.
De gemeenschappelijke taal voor de meeste leerlingen ( zonder iemand uit te sluiten ) is het
Nederlands.
Standpunt:
Het is de opdracht van de school om de haar toevertrouwde kinderen de onderwijstaal en de
cultuurtaal in een zo goed mogelijke mate te leren beheersen.
Het is de bedoeling van de school om met ALLE leerlingen de eindtermen en leerplandoelen te
bereiken.
Daarbij erkent de school dat meertaligheid een troef is in de huidige samenleving.
De school heeft respect voor de andere thuistalen en moedigt een rijk talig thuismilieu aan.
Daarbij geeft de school volgende adviezen :
- Indien de ouders zelf goed Nederlands kennen, vragen we om ook thuis het Nederlands mee te
ondersteunen. Indien de ouders het Nederlands nog onvoldoende beheersen, wijst onderzoek uit
dat het beter is om de moedertaal ( thuistaal ) te gebruiken. Op deze wijze leert het kind een
correcte moedertaal.
- Eén taal per opvoeder. Wanneer ouders hun kind(eren) meertalig opvoeden wijzen studies uit dat
het meeste succes geboekt wordt als één ouder consequent één taal gebruikt.
Bv. mama: Nederlands ( als ze dit goed beheerst ) en papa Arabisch.
- Verschillende talen door elkaar praten (door één opvoeder ) is geen goed idee.
Jonge kinderen linken een taal aan de persoon of plaats. Wanneer één persoon verschillende talen
door elkaar gebruikt, interpreteert het kind dat dit zo hoort en zal het dit foutieve gebruik
overnemen. Daarom hanteren we op onze basisschool één instructietaal; Nederlands.
- Als opvoeder gebruik je de taal die je het best beheerst ( meestal je moedertaal ).
Praktisch:
1. De gemeenschappelijke taal op school is Nederlands. Dit is de onderwijstaal en de taal die
leerlingen onderling gebruiken.
2. De leerkrachten, leerlingen, ouders en schoolbetrokkenen zetten zich samen in om de kennis
van het Nederlands te verbeteren. ( zie engagementsverklaring schoolreglement )
3. In bepaalde omstandigheden kan de leerkracht, de directie beslissen om een andere taal te
gebruiken. Dit om bijvoorbeeld efficiënter te leren, spreekdurf aan te kweken, om de
opdracht duidelijk te begrijpen…
4. De school heeft respect voor anderstalige ouders. Zij zal, indien dit nodig is, een tolk vragen
bij oudergesprekken.
5. Leerkrachten en leerlingen maken gebruik van de meertalige rijkdom op school om
de ( taal-)ontwikkeling bij de kinderen te stimuleren.

