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WIJ ZIJN BOLLIE EN BILLIE. WIE BEN JIJ?09:06

Sinds 2017 begeleidt Reinhilde Van den Abbeele Anderstalige Nieuwkomers. Het zijn vooral 
kinderen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld in hun thuisland. Reinhilde: “Sociale integratie 

en het verwerven van (school)taal zijn de voornaamste peilers.”

Judy (11) uit Syrië 

‘Juf, wij zijn 
allemaal hetzelfde. 

Wij zijn mensen’
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Werken met Anderstalige Nieuwkomers is 
voor Reinhilde een héél bewuste keuze!
Zij is voor deze kinderen een ankerfiguur en 
vertrouwenspersoon, iemand waarbij ze zich 
emotioneel veilig en verbonden voelen, zowel 
op school als daarbuiten. “Met heel je hart er 
‘voor hen zijn’, komt op de eerste plaats. 
Enkele woorden kennen in de thuistaal is fijn, 
maar zeker geen must. Het verlaagt de drem-
pel en helpt ook in de communicatie met en 
naar de ouders toe. Er bestaat geen ‘One fits 
all’ oplossing of handleiding. Het is heel be-
langrijk om een ‘Krachtige (taal)leeromge-
ving’1 te creëren. Verwoorden van ‘alles’ wat je 
doet en/of ziet gebeuren, ondersteund door 
gebaren, mimiek, intonatie, materialen … de 
hele dag door, is essentieel! Je tong hangt dan 
ook op je schoenen, aan het einde van de 
schooldag.” 

Al doende leren
“Kinderen, die de taal niet machtig zijn, heb-
ben veel nood aan herhaling. Dagelijkse ritue-
len, maar ook versjes, liedjes, aftelrijmpjes 
brengen rust en herkenbaarheid. Door deze 
routines kunnen zij ‘snel’ succes ervaren en 
krijgt hun zelfvertrouwen een instant boost.
Al doende/spelend ‘taal-leren’, daar gaat het 
vooral om. Een taal leer je niét op papier, wél 
in interactie met anderen. Dit vraagt veel flexi-

biliteit om in te spelen op wat zich, vaak on-
verwacht, aandient.”

Enkele tips van Reinhilde: 
• Heb geduld, geef kinderen de tijd
• Stimuleer om te praten, maar forceer niets
• Blijf bovenal ‘jezelf’ - authentiek
• Alles draait om ‘écht graag zien’. Kinderen 

voelen feilloos aan of je ‘oprecht’ in hen ge-
looft

Groei-kracht
“Anderstalige Nieuwkomers zijn doorzetters, 
over-levers met een enorme veerkracht! Hoe 
jong ook, ze dragen een hele rugzak vol le-
venswijsheid mee. Wij kunnen nog héél veel 
van hen leren! Hoe? Als we vertrekken vanuit 
ieders talenten, vertrouwen in de groei-kracht 
van élk kind én aanvaarden dat de toekomst 
onvoorspelbaar is! Kortom, wanneer we 
“Leren van de toekomst”2.”
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