
                                            
 

Alle talen in de klas 
omgaan met meertaligheid 
 
Veel kinderen in Nederland groeien op met meer dan één taal. Kinderen van migranten, van 
internationale werknemers, uit meertalige gezinnen, maar ook kinderen met Nederlands als 
moedertaal horen steeds meer talen in hun omgeving en kunnen zich steeds vaker en beter 
uitdrukken in andere talen.  
  
Hoe ga je als leerkracht om met al die talen in een groep? 
Hoe kan de hele klas profiteren van die veeltaligheid? 
Hoe kunnen anderstalige kinderen hun moedertaal inzetten om beter te worden in het Nederlands? 
Hoe verandert taalachterstand in verrijkende talenkennis? 
 
Wij gaan ervan uit dat kinderen het beste leren als ze betrokken zijn. Kinderen raken betrokken als ze 
gebruik mogen maken van hun deskundigheid. Daarom zetten we alle talen van kinderen actief in en 
gebruiken we hun eigen dagelijkse ervaringen als bron voor taalonderwijs. Dit blijkt voor elke groep 
verrijkend. 
 
Studio Taalwetenschap en Taalvorming bundelen hun ervaring en expertise op dit onderwerp en 
bieden scholen in Amsterdam en omstreken een training aan. 
 
De training bestaat uit twee bijeenkomsten van 2,5 uur op de eigen school. In de eerste bijeenkomst 
oefenen leerkrachten met de Meertalige Taalronde in combinatie met thema’s en ideeën uit het 
lesmateriaal SJOES. Hierna oefenen zij met Meertalige Taalrondes in hun eigen groep. In een tweede 
bijeenkomst worden ervaringen gedeeld, vragen beantwoord en ideeën en mogelijkheden voor 
vervolgactiviteiten besproken. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voor vragen en aanmeldingen: mail met info@taalvorming.nl 
 
*De prijs gaat uit van een deelname van maximaal 20 personen. Neem contact op voor een offerte op maat. 
**Dankzij subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst aan Taalvorming kunnen per school twee voorbeeldlessen met korting 
worden aangeboden. Dit geldt alleen voor Amsterdamse scholen.  

Basistraining (2 bijeenkomsten van 2,5 uur)    
Incl. 2 exemplaren van het boek SJOES en  
2 exemplaren van de brochure Wij en de wereld          *€ 1.150  
 
Aanvullend aanbod 
Voorbeeldles in een groep**        €    250 
Coachingstraject bestaande uit ondersteuning bij 
voorbereiding en uitvoering, drie klassenbezoeken  
per leerkracht                                       €    750 
 
 

 
 
 

 

 


