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Sterk taalbeleid
in de kleuterschool
maakt
investeringen
broodnodig!

Wie A zegt ...
Vanaf volgend schooljaar gebeurt er jaarlijks een taalscreening van alle 5-jarige
kleuters. Voor het COV moeten de resultaten van die screening steeds bekeken
worden binnen de totale taalontwikkeling van een kind. Alleen zo kan bepaald
worden wie een taalintegratietraject Nederlands nodig heeft. Jouw kleuterschool
heeft daarvoor de nodige ondersteuning en dus meer investeringen nodig!

O

m taalscreening en -integratietrajecten echt efficiënt te maken,
moeten ze ingebed zijn in het hele
schoolbeleid voor alle kleuters, en
niet alleen in de derde kleuterklas. Enkel zo
krijg je een volledig zicht op de ontwikkeling
van je kleuters. Daarom zal ook in jouw kleuterschool goed moeten nagedacht worden
over het taalbeleid in alle klassen. Wat is
goed? Wat moet aangepast? Dit betekent bijkomend werk en een bijkomende uitdaging
voor jouw team. Ondertussen is nog niet
duidelijk hoe de middelen voor de taalintegratietrajecten zullen verdeeld worden. Als
de minister er echt op 1 september mee van
start wil gaan, moet snel helder worden hoe
de uitrol zal gebeuren en op welke steun
scholen kunnen rekenen.
Taal leren doe je de hele dag door in interactie met de kleuter. Al zorgend en lerend
tegelijkertijd. Als er tenminste voldoende
ondersteuning is in jouw klas en je daardoor
het zorgen en leren ook echt kan combineren. En daar wringt al jaren het schoentje.
Te grote klassen en vooral te weinig uren
kinderverzorging en andere zorgondersteuning zijn nog altijd schering en inslag.
De verwachtingen tegenover het kleuteron-
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derwijs zijn hooggespannen. Wanneer krijgen de
kleuterscholen dan eindelijk de omkadering om
die verwachtingen ook
waar te maken?
Taal is dynamisch. Onderwijs
ook. Nieuwe inzichten verrijken
telkens jouw klaspraktijk. Maar raken ze wel tot bij jou? Continue professionalisering en structurele overlegmomenten
met collega’s en begeleiders van buiten jouw
team, moeten meer kansen krijgen. We
vragen aan de minister meer pedagogische
studiedagen en het verminderen van jouw
klasopdracht.
De minister voorzag voor het basisonderwijs
100 miljoen aan extra investeringen. Wij
weten dat kleuterscholen die investeringen
en nog meer broodnodig hebben als ze werkelijk een fundament moeten worden voor
gelijke kansen en een succesvolle schoolloopbaan.
Het COV werkte actief mee aan het Vlor-advies
over taalscreening bij kleuters
(vlor.be/adviezen/taalscreening-bij-kleuters).
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