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Taalvorming
2021-2024

U leest het ondernemingsplan van de Stichting Taalvorming voor de periode 2021-2024.
In dit ondernemingsplan geven wij aan welke koers wij met onze organisatie willen varen, welke
impact we willen bereiken, welke activiteiten we gaan uitvoeren en hoe we dat willen organiseren.
We nemen u graag mee!
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Samenvatting
Stichting Taalvorming ondersteunt scholen bij het ontwikkelen en implementeren van creatiever
taalonderwijs. We maken gebruik van de rijke bron van eigen ervaringen van mensen. Werkvormen vanuit
de kunst zijn ons gereedschap.
We doen trajecten met kinderen, met leerkrachten en met ouders. Hierbij werken we ook samen met
partners uit andere kunstdisciplines. Wij werken met elk kind aan een rijke, eigen tekst of taaltekening. Dat
eigen verhaal kan ook verteld worden door middel van theater, het maken van een kunstwerk, een boek of
een animatie. Taalontwikkeling draagt bij aan talentontwikkeling en aan participatie: met taal kun je
meedoen en gezien worden, op allerlei manieren.
Wij zien dat onze werkwijze en ons programma zich uitstekend lenen om kinderen te stimuleren in
identiteitsbesef en identiteitsvorming. De ervaringen van mensen zijn essentieel voor het creëren van
verbondenheid. Dit maakt dat we in essentie inclusief werken. De werkwijze leent zich voor passend
onderwijs: ieder kind kan op zijn of haar eigen niveau meedoen en stappen zetten. Dit geldt ook voor
kinderen in nieuwkomersklassen en ook voor kinderen in het speciaal onderwijs. We hebben onze werkwijze
echter nog niet voldoende vertaald naar diversiteit in ons team. Dit is een prioriteit voor ons de komende
periode.
Het team is wel gegroeid en verjongd. We werken met een aantal vaste medewerkers en een pool van vaste
freelancers, die we de afgelopen periode hebben opgeleid. Een deel hiervan is inmiddels zelfstandig
inzetbaar op scholen, waardoor we weer kunnen gaan groeien. De vraag vanuit scholen groeit ook, ondanks
de huidige crisis van het lerarentekort en de werkdruk. Wanneer veel fundamenten ter discussie staan, biedt
dat ook ruimte voor nieuwe ontwikkeling: veel scholen zoeken naar manieren om meer kindgericht
onderwijs te bieden.
In de periode van 2021 tot en met 2024 zullen wij daarom doorgaan met het ontwikkelen van trajecten in
dialoog met scholen. Nieuwe accenten hierbij zijn meer samenwerking met partners uit andere
kunstdisciplines, ontwikkeling van het aanbod voor meertaligheid (internationale klassen en
nieuwkomersklassen) en het actief benaderen van het speciaal onderwijs.
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1. Inleiding
Er zijn voor kinderen in Amsterdam, en daarbuiten, grote verschillen in ontwikkelingsmogelijkheden. Het
sociaaleconomische milieu waarin kinderen opgroeien verschilt flink van wijk tot wijk en de achtergrond van
kinderen wordt steeds meer divers. Een fundamenteel deel van de Amsterdamse kinderen heeft de
Nederlandse taal niet als thuistaal, en het is geen uitzondering als er meer dan vijf verschillende
nationaliteiten in het klaslokaal vertegenwoordigd zijn. In een samenleving die steeds heterogener wordt,
neemt het belang van expressie toe. Wanneer kinderen leren zichzelf uit te drukken in woord en in beeld, en
hun verhalen met elkaar delen, vormen ze hun eigen identiteit, raken ze vertrouwd met verschillen en
krijgen ze oog voor soms onverwachte overeenkomsten.
Hier ligt een belangrijke taak voor aanbieders van kunsteducatie en Taalvorming pakt deze taak graag op.
We handelen hierbij vanuit de visie dat het aansluiten op de authentieke nieuwsgierigheid van het kind de
beste leerstrategie is.
‘Bij het creëren van kansen voor kinderen en jongeren is het van vitaal belang dat de focus op hen ligt, en niet
op ons. Leren cultureel actief te zijn is een ontdekkingsreis van het zelf. Tijdens die reis zoek je uit wie je bent
en leer je je eigen emoties en houdingen begrijpen. Je leert je eigen identiteit in al zijn complexiteit uit te
drukken en je raakt gestimuleerd om meer te leren over en meer te begrijpen van de wereld om je heen’
(Collard, Rapport Cultuureducatie in Amsterdam, 2016).
Bij Taalvorming gaan kunsteducatie en taalontwikkeling hand in hand. Ons middel voor expressie is taal, in
verschillende vormen, en het uitgangspunt van alle activiteiten van Taalvorming is de eigen ervaring van het
kind. In de geschiedenis van de organisatie Taalvorming is deze ‘eigen ervaring’ altijd het uitgangspunt
geweest. In 1976 werd de eerste Nederlandse Taaldrukwerkplaats opgericht in Amsterdam. In twee lokalen
in een gekraakte school konden buurtbewoners teksten maken en drukken over wat zij wilden veranderen in
hun woonomgeving. Al snel kwamen er ook scholen naar de Werkplaats. Zij kwamen met hun klassen ‘om de
kinderen een vrijere houding ten opzichte van hun taalboek mee te geven en zelfgeschreven teksten een
nieuwe waardering te geven.’
Via Werkschuit en Kunstweb ontwikkelde de Taaldrukwerkplaats zich tot de Stichting Taalvorming, die ook
nu kinderen helpt met een vrijere houding ten opzichte van taal en het uitdrukken van hun eigen
belevingswereld. Het belang van het creëren van taalplezier bij kinderen is in de 21ste eeuw minstens zo
groot. Creativiteit is hierbij heel belangrijk. Daar lenen zich verschillende vormen voor: van proza en poëzie
tot rap en spoken word.
Onze missie is kinderen taalrijk maken, want ieder kind heeft iets te vertellen. Jezelf kunnen uitdrukken
draagt bij aan nieuwsgierigheid naar elkaars belevingswereld, begrip voor elkaar en het welzijn van ieder
kind.
In dit ondernemingsplan lichten we toe hoe we te werk gaan.
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2. Werkwijze en artistiek-inhoudelijke impact
In de jarenlange praktijk van Taalvorming werken we veel met taalrondes. Bij een taalronde zitten de
kinderen met hun leerkracht in de kring. Maar een taalronde is niet hetzelfde als een kringgesprek. Het is
een opbouw van werkvormen, waarbij in een korte tijdsspanne alle taaldomeinen aan bod komen: vertellen,
luisteren, taaltekenen, schrijven, (voor)lezen en taalbeschouwing.
De inhoud staat daarbij voorop en hun eigen ervaringen zijn de bron waaruit de kinderen kunnen putten.
Wat deed je precies? Wat gebeurde er? Wie waren erbij? Wat hoorde je? Hoe zag het er daar uit? Welke
gedachte had je? Daar vertellen, tekenen en schrijven ze over. In een taalronde liggen mondelinge,
schriftelijke en beeldtaal in elkaars verlengde; ze verrijken elkaar.
In een taalronde maken kinderen kleine meer of minder begeleide stapjes om tot een geschreven tekst te
komen. De basis van die tekst, het eigen verhaal waar elk kind de eigenaar van is, kan weer verwerkt worden
in een andere uitdrukkingsvorm:
-

-

Het verhaal in beeld uitdrukken d.m.v. taaltekeningen en/of foto’s; in stripvorm
De teksten met elkaar uitwerken tot een taalkunstwerk voor de klas met collages of scheurwerk, of
driedimensionaal bijvoorbeeld in klei
Teksten en tekeningen i.s.m. een kunstenaar verwerken in een permanent kunstwerk in de school
Een poëtische tekst schrijven over een eigen ervaring, een eigen observatie of een eigen ontdekking
Eigen tekst combineren met muziek; een liedtekst schrijven; een rap maken; of tekst voorlezen op
muziek
De teksten in kleine groepjes omzetten in een toneelstukje, waarbij de schrijver regisseur is
De tekst uitwerken in filmpjes en/of animaties
De tekst combineren met drukvormen en bundelen tot een boek van de groep.

Al deze verschillende expressievormen werken toe naar vaak prachtige eindproducten, maar de nadruk bij
Taalvorming ligt op het proces. Waar onderwijs taal vaak technisch aanpakt, pakt Taalvorming de andere
kant van taal: de inhoud, communicatie en expressie.
Dat heeft direct een positief effect op de betrokkenheid. In een taalronde zijn kinderen vaak gretig om te
vertellen en stellen ze geïnteresseerd vragen aan elkaar. Kinderen schrijven en tekenen (soms met de tong
uit hun mond) en helpen elkaar de juiste woorden te vinden, precies die woorden die goed uitdrukken wat
ze willen zeggen. Precies zo werkt dit bij jongeren en bij volwassenen: de werkvormen zijn toepasbaar van
peuters tot ouderen.
Taalvorming vertrekt vanuit inclusie: elk kind kan instappen op zijn of haar niveau, en elk kind is de expert
van zijn of haar eigen ervaringsverhaal. De verhalen worden met elkaar gedeeld, waardoor kinderen kennis
nemen van elkaars verhalen en elkaars leefwereld. Dit ondersteunt de identiteitsvorming bij kinderen en het
gevoel van sociale veiligheid in de klas. Elk verhaal mag er zijn. Dit geldt voor taalzwakke kinderen die nog
weinig woorden hebben, maar ook voor hoogbegaafde kinderen die moeilijk aansluiting vinden. De
werkwijze is ook zeer geschikt voor internationale groepen en nieuwkomersklassen en sluit goed uit aan bij
de NT2-didactiek (zie voor meer informatie het Actieplan Inclusie).
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Door middel van taalontwikkeling werkt Taalvorming aan talentontwikkeling. Kinderen die zich kunnen
uitdrukken, kunnen zichzelf beter laten zien. Ze kunnen actief deelnemen aan verschillende activiteiten in en
buiten de school, en zo hun talenten ontwikkelen. Wanneer een kind zich kan uitdrukken en in contact met
leerkracht en andere begeleiders ontdekt waar het goed in is, wordt het voor het kind leuker om actief te
participeren aan verschillende activiteiten. Taalontwikkeling, het vinden van je eigen woorden en je eigen
talent, draagt bij aan cultuurparticipatie.

Welke impact heeft de werkwijze van Taalvorming op kinderen?
•
•
•
•
•
•

Kinderen ontdekken de rijkdom van expressiemogelijkheden via taal;
Ze gaan beter vertellen, luisteren, lezen, schrijven;
Ze krijgen meer zelfvertrouwen;
De betrokkenheid bij de les neemt toe;
Ze ervaren dat taal een middel is om je mee uit te drukken en met anderen te communiceren;
Ze nemen kennis van elkaars verhalen en elkaars leefwereld, wat leidt tot identiteitsbesef,
identiteitsvorming en grotere sociale veiligheid in de klas.

We zien deze effecten in de praktijk optreden wanneer we scholen en leerkrachten voor een langere periode
ondersteunen. Leerkrachten geven regelmatig aan dat ze door het werken met taalrondes verrast worden
door sommige leerlingen, die meer vertellen en schrijven dan ze eerder deden: ‘ik wist niet dat ze dit kon’.
Ook geven ze aan dat het tot nieuwe inzichten leidt over elk kind: nieuwe informatie over ervaringen die het
kind meebrengt de klas in.
'Ik ervaar hoe kinderen hun eigen ei kwijt kunnen als ze echt hun eígen teksten gaan schrijven. De
verwondering, trots, blijdschap, groei. Top.' Patty Roos, leerkracht groep 7, de Witte Olifant.
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3. Activiteiten
Taalvorming werkt voornamelijk met scholen en ons aanbod is altijd op maat. In dialoog met de school
kijken we naar de behoefte van de leerlingen en de vragen van leerkrachten. Zo kunnen we met onze
werkwijze aansluiten bij wat er op dat moment in de groepen wordt behandeld (bv. thema) of bij een
vraagstuk dat school breed wordt opgepakt (bv. vergroten sociale veiligheid).
Het grootste deel van onze activiteiten heeft plaats op Amsterdamse basisscholen. De populaties van de
verschillende scholen zijn ontzettend divers, maar op alle scholen vertellen, tekenen en schrijven de
kinderen graag over wat ze meemaken. En daarmee groeit, bijna zonder dat ze het merken, hun motivatie
voor het verbeteren van hun taalvaardigheid en werken ze aan manieren om zich tot elkaar en hun
omgeving te verhouden.
We werken op enkele scholen in het Voortgezet Onderwijs, meestal in samenwerking met
partnerorganisaties. In enkele projecten richten we ons specifiek op Speciaal Onderwijs. Daarnaast doen we
activiteiten met ouders.

A. Direct met kinderen
Taalvorming biedt lessen aan scholen waarbij een vakdocent van Taalvorming met de kinderen in gesprek
gaat, en elk kind vertelt, tekent en schrijft over een ervaring. We werken hierbij graag samen met partners
uit andere kunstdisciplines, zodat de verhalen van de kinderen op verschillende manieren verbeeld worden:
in een beeldend kunstwerk, in een film of in muziek. Wij faciliteren het gesprek in de groep en helpen
leerlingen op hun verhaal te komen. Dit verhaal fungeert als basis voor de partner uit de andere discipline:
het kan de basis zijn voor het script van een film of het uitgangspunt voor een beeldend kunstwerk. Deze
samenwerking is voor beide partijen van toegevoegde waarde.
In de meeste activiteiten stimuleren we een actieve betrokkenheid van de groepsleerkracht. We worden
hiervoor benaderd door cultuur coördinatoren, taal coördinatoren en lees coördinatoren. Als de school daar
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behoefte aan heeft kunnen we ook lessen doen waarbij onze vakdocenten de leerkracht vervangen (in het
kader van werkdrukverlichting). Op verzoek maken we buitenschools aanbod op school, waarbij de werving
van leerlingen via de school loopt.
Hieronder noemen we enkele voorbeelden van inzet op scholen, ontwikkeld in dialoog met de school, die we
de komende periode verder ontwikkelen:
Kunst dichtbij (po): we matchen een museum en een school, en doen een intake met een leerkracht en de
educatiemedewerker. In een voorbereidende les op school leggen we de link tussen het aanbod van het
museum en een eigen ervaring van elk kind. Daarna gaat de klas naar het museum, en gaan ze in het
museum verder met het kijken naar de collectie vanuit de eigen belevingswereld. Terug in de klas volgt de
verwerking van dat wat ze gezien hebben, ook weer in een eigen verhaal of andere uitdrukkingsvorm.
Ook delen we elke maand met ons netwerk een les idee dat aansluit bij een tentoonstelling die op dat
moment in een Amsterdams museum te bezichtigen is (zie bijlage: les idee bij Francis Alÿs – Children’s game,
filmmuseum Eye).
Boekenwereld (po): een of meer lessen waarbij we een boek als uitgangspunt nemen. We lezen voor, en
gaan in gesprek over ‘een keer dat jij hetzelfde deed/voelde als de hoofdpersoon’. Die ervaring werken de
leerlingen uit in een eigen taaltekening en tekst, en de tekeningen en teksten worden gebundeld in een
klasseboek.
Maak er wat van (po en vo): een serie lessen waarin we starten met het delen en opschrijven van eigen
ervaringen, waarna leerlingen in groepjes één tekst kiezen om uit te werken in een (animatie-)film. Ze
bepalen samen welke personages er meedoen (wie), welke decors er nodig zijn (waar) en welke vier scenes
ze willen uitbeelden (wat). Ze maken de figuren, nemen de film op, en spreken de tekst in.
MuziekTAAL (po en vo): een andere manier waarop kinderen hun eigen ervaringstekst kunnen overbrengen
op anderen is door middel van muziek. Dit kan met een ritmische voordracht (spoken word) of door de tekst
te bewerken als een liedtekst of rap. In samenwerking met docenten van de muziekschool begeleiden we de
kinderen bij het houden van een muzikale voordracht.
Woordatelier (6-12 jaar): modules voor buitenschools aanbod, waarbij in elke periode van het schooljaar
een koppeling gemaakt wordt tussen taal en een steeds wisselende kunstdiscipline (boeken en literatuur,
theater, animatie en beeldend (3D, techniek)).
Overzicht partners
We werken bij de vaklessen voor kinderen samen met o.a. de volgende Amsterdamse partners: de OBA,
Animatietafel en Animatiebus, Lijm-lab, Elspeth Pikaar (beeldend), Hanneke Maas Geesteranus (theater), de
Muziekschool (pilot 2020) en het Eye filmmuseum (pilot 2020).

8

B. Met leerkrachten: deskundigheidsbevordering
Hoewel het uitgangspunt in al onze activiteiten het kind is, is een groot deel van onze inzet gericht op
leerkrachten. We krijgen veel vragen van scholen over hun eigen werkwijze.
Want het belang van taal als communicatiemiddel is evident, maar plezier in taal komt niet altijd vanzelf.
Jongeren lezen steeds minder en er is sprake van een daling in mondelinge vaardigheden. De cijfers over het
aantal laaggeletterden halen regelmatig de krant. Dit is een landelijke tendens, en daar komt in Amsterdam
en andere grote steden nog een andere factor bij. Omdat hier vaak sprake is van veel nationaliteiten en
thuistalen in één klas, wisselt de taalvaardigheid (in de Nederlandse taal) sterk binnen groepen.
Wat niet helpt bij het creëren van taalplezier is dat door ‘toets druk’ in het onderwijs taal vooral technisch
wordt benaderd. Los aanbod van woordenschat toetsen, stellen, technisch lezen, kan ervoor zorgen dat
kinderen het zicht op de context verliezen. Leerkrachten missen vaak betrokkenheid van hun kinderen bij
het taalonderwijs.
Veel scholen willen daarom creatiever met taal en onderwijs omgaan dan door de methodes wordt
voorgeschreven en hen op de Pabo is geleerd. Ze zijn op zoek naar taalaanbod, aansluitend op de behoefte
van hun kinderen, die zowel de taal als de creativiteit en de betrokkenheid van de kinderen stimuleert.
Daarnaast willen ze taal verbinden aan andere domeinen, zoals wereldoriëntatie en burgerschap. Die wens
sluit goed aan bij curriculum.nu, het voorstel voor de nieuwe onderwijsinhoud op negen gebieden, waar de
verbinding tussen verschillende leergebieden, zoals tussen kunsteducatie en taal, nadrukkelijk wordt
benoemd.
Taalvorming reikt leerkrachten handvatten aan om zelf creatieve werkvormen te gebruiken. De werkwijze
van Taalvorming is te gebruiken in een doorgaande leerlijn: je kunt ermee starten bij de kleuters en het
uitwerken tot en met de bovenbouw.
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Een aantal activiteiten voor leerkrachten die we op dit moment uitvoeren en in de periode 2021-2024 verder
willen ontwikkelen zijn:
Ondersteuningstrajecten: op verzoek van de school maken we een maatwerktraject voor het hele team, of
voor een van de bouwen. We starten altijd met een intakegesprek, en daarna volgen (afhankelijk van de
wensen): een studiedag (-deel), voorbeeldlessen in de klas, en coaching van leerkrachten in de klas wanneer
zij de nieuwe werkvormen zelf gaan proberen.
Deze ondersteuningstrajecten houden rekening met de mogelijkheden van leerkrachten en kinderen.
•

•

Omdat nieuwkomersleerkrachten bij uitstek zoeken naar creatieve manieren om met verschillende
taalniveaus in één groep om te gaan, ontwikkelen we met en voor hen manieren om het gesprek
met kinderen extra beeldend te maken, en manieren om de thuistalen van kinderen een plek te
geven in de taalontwikkeling. Dit doen we in samenwerking met het ABC en Studio Taalwetenschap
(zie ook het Actieplan voor inclusiviteit).
In de voor en vroegschoolse educatie ondersteunen we pedagogisch medewerkers om spelenderwijs
zoveel mogelijk de taalontwikkeling bij de kinderen te stimuleren.

‘De leerkrachten waarderen het enorm dat zij door voorbeeldlessen direct op het goede spoor gezet worden
en zien al heel snel succeservaringen bij kinderen door de Taalrondes.’ Mieke van Waas, schoolleider
Cursussen en seminars: naast de trajecten in school bieden we individuele leerkrachten ook de mogelijkheid
om buiten lestijd kennis te maken met de werkwijze en ermee te oefenen.
•

•
•

•

We bieden eenmalige masterclasses over verschillende deelonderwerpen (bijvoorbeeld
theaterwerkvormen in de taalles, tekstbespreking, leesmotivatie). Deze bieden we aan vanuit
Taalvorming met open inschrijving en via onderwijs academies van schoolbesturen.
We bieden basiscursussen (cursus onderbouw en cursus midden- en bovenbouw, 5 bijeenkomsten
verspreid over een schooljaar) voor leerkrachten die de werkwijze zelf willen leren toepassen.
We sluiten aan op relevante leerkrachtcursussen van andere organisaties: denk aan een aanvulling
op de cursus tot Lees coördinator van de OBA en aanwezigheid tijdens de speeddates van cursussen
tot Cultuur coördinator (MOCCA).
In 2020 gaan we in samenwerking met Mocca, de Schoolschrijver en de OBA een bijeenkomst voor
leerkrachten organiseren (seminar namens de ‘letteren alliantie’). De ervaring die we hiermee op
doen gebruiken we om in de periode 2021-24 met dezelfde partners een tweejaarlijks seminar te
organiseren. In de loop van de jaren kan dit uitgroeien tot het Amsterdamse seminar voor
Taalplezier en creativiteit in het onderwijs, waar leerkrachten inspiratie en praktische ideeën
opdoen.

Kennisdeling: naast het geven van trainingen en ondersteuning op scholen delen we onze kennis ook op
andere manieren. We willen leerkrachten in opleiding bereiken, met gastlessen en stages. Dit doen we in
samenwerking met pabo’s, waarbij we in 2020 met de Universitaire Pabo van Amsterdam (UPvA)
onderzoeken wat hiervoor de beste methode is en hoe we dat integreren in hun onderwijsprogramma
(gastlessen, keuzevakken). Daarnaast krijgen elk schooljaar twee stagiairs van verschillende
onderwijsopleidingen de mogelijkheid om ervaring bij Taalvorming op te doen.
We maken publicaties en schrijven artikelen in relevante tijdschriften. Ook werken we mee aan onderzoek
naar taalontwikkeling bij kinderen, en de werkzaamheid van creatieve werkvormen. Dit doen we o.a. in
samenwerking met de VU (educational sciences, NRO onderzoek ‘Dialogisch Schrijven’) en met het
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Expertisecentrum Nederlands (‘effect van het werken met eigen ervaringen op de betrokkenheid van
leerlingen’).

Overzicht partners
De activiteiten ter inspiratie en deskundigheidsbevordering van leerkrachten doen we samen met o.a. de
volgende partners: het ABC, Studio Taalwetenschap, OBA, De Schoolschrijver, MOCCA, Universitaire PABO
van Amsterdam, Expertisecentrum Nederlands, VU.

C. Met ouders: betrokkenheid
Deze pijler betreft het kleinste deel van onze inzet, maar we hechten er belang aan. Een groot deel van de
taalontwikkeling van kinderen vindt buiten school plaats: in de thuisomgeving en in de jaren voordat een
kind naar school gaat. We willen ouders bereiken via scholen (ouderbetrokkenheid) en via plekken waar
ouders op zoek gaan naar opvoedondersteuning, zoals op scholen, vve’s en kinderopvang. De volgende
activiteiten bieden we aan:
Op scholen waar we ondersteuningstrajecten voor leerkrachten doen, bieden we ook een bijeenkomst voor
ouders. Dit kan zijn dat wij tijdens een ouderavond vertellen over hoe de school aan taalvorming werkt, het
kan ook zijn dat we een taalronde voor ouders organiseren zodat ze het zelf ondergaan. Deze taalrondes
voor ouders doen we deels in samenwerking met de Stichting Kenniscentrum Verteltassen. Doel is dat
ouders met hun kinderen in gesprek gaan over de verhalen die kinderen schrijven op school. Dit laatste
wordt ook gestimuleerd doordat de teksten uit taalrondes vaak opgehangen worden in school.
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In de VVE en kinderopvang bieden we, naast ondersteuningstrajecten voor medewerkers (zie bij B), ook
workshops voor ouders. Dit is een nieuwe activiteit, waarmee we willen aansluiten bij de ‘informatiehonger’
van jonge ouders. We willen ze informeren over het proces van taalontwikkeling bij hun kind en praktische
handvatten bieden om zelf veel taal te gebruiken met hun kind. Denk hierbij bv aan een workshop
Voorlezen. Hierbij werken we samen met de School voor ouders (Cybersoek) en we gaan in gesprek met
verschillende kinderopvangorganisaties.
Met de OBA willen we op verschillende locaties in de stad workshops organiseren waarbij ouder en kind
samen een tekst schrijven, en de teksten en taaltekeningen tentoongesteld worden in de bibliotheek.
Overzicht partners
Bij het doen van taalactiviteiten met ouders van leerlingen werken we samen met de School voor ouders
(Cybersoek), het Kenniscentrum Verteltassen, de OBA en met Stichting Lezen (boekstartcoaches).

4. Bereik, spreiding en belang voor de stad
Spreiding
De activiteiten van Taalvorming vinden voor het grootste deel plaats op scholen in de stad. We komen op
scholen in alle stadsdelen, en werken met kinderen die in alle stadsdelen van Amsterdam wonen. In
onderstaand kaartje hebben we alle scholen weergegeven waar we de afgelopen 4 jaren met kinderen en
leerkrachten hebben gewerkt. Je ziet dat sommige stadsdelen beter voorzien zijn dan andere. In de
komende periode willen we graag groeien in stadsdelen waar relatief veel zogenaamde doelgroep scholen
zijn (Zuid Oost, Noord en Nieuw West). We zullen contact zoeken met schoolbesturen die scholen in deze
wijken hebben. Momenteel zijn we in gesprek met het scholenbestuur Innoord en in 2020 starten we op een
aantal nieuwe scholen in Noord.
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Aantal scholen per stadsdeel waar
Taalvorming actief is
(2017-2019, huidige kunstenplan
periode)

Bereik
Wij bereiken kinderen deels via lessen door vakdocenten van Taalvorming en deels door het werken met
leerkrachten (voorbeeldlessen in de eigen groep, coaching in de klas). Omdat leerkrachten zich de werkwijze
eigen maken, zullen zij ook in de schooljaren erna gebruik maken van creatieve werkvormen en nieuwe
leerlingen meenemen in creatief taalgebruik en eigen verhalen. Daarnaast werken we op kleine schaal met
ouders, omdat taalontwikkeling start én verder gaat buiten school.
Als we het bereik uitdrukken in aantallen zijn de cijfers als volgt. In 2021 werken we op 35 scholen in
Amsterdam, geven we daar 1008 lessen waar in totaal 5148 kinderen aan deelnemen. Elk kind krijgt
minimaal vier lessen van anderhalf uur, maar vaker zijn het 6 of 8 lessen. Tegelijkertijd trainen we 108
leerkrachten, die de werkwijze en daarmee de impact op de kinderen zelfstandig verder brengen.
In 2024 is het aantal scholen in Amsterdam gegroeid naar 41, waar we 1120 lessen geven aan 5644 kinderen.
In dat jaar verwachten we 126 leerkrachten te trainen.
Het feit dat leerlingen meerdere lessen volgen en dat leerkrachten na onze lessen zelfstandig verder kunnen
met de werkwijze, sluit goed aan bij de visie van Paul Collard (die we eerder noemden in de inleiding). In
2018 kwam hij op uitnodiging van MOCCA nogmaals voor een aantal sessies naar Amsterdam, waar hij in
discussie ging met verschillende culturele instellingen over de impact van hun educatie activiteiten. Zijn
pleidooi is steeds ‘Less but deeper’: niet alleen het aantal bereikte kinderen bepaalt de impact, maar vooral
het aantal contactmomenten per kind en de lengte van het cultuurtraject waaraan zij meedoen.
We bereiken voornamelijk leerlingen in het primair onderwijs op zowel Daltonscholen, Montessorischolen,
OGO scholen, scholen/klassen voor nieuwkomers, nieuwe concept-scholen, scholen voor speciaal onderwijs,
scholen voor openbaar onderwijs, scholen op religieuze grondslag en algemeen bijzondere scholen. In
samenwerking met partners komen we ook op het voortgezet onderwijs (meestal VMBO).
Belang voor de stad
Taalvorming draagt bij aan een leefbare stad. Met leefbaar bedoelen we dat inwoners van Amsterdam zich
thuis voelen in hun stad. Een voorwaarde daarvoor is dat je je vertrouwd voelt met buren, wijkgenoten en
andere groepen in de stad. Dat je samen leeft en je bewust bent van verschillen en overeenkomsten tussen
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jouzelf en mensen en groepen om je heen. Wij dragen hieraan bij op het niveau van schoolklassen: kinderen
delen verhalen met elkaar over kleine momenten in hun dagelijks leven. Bijvoorbeeld het moment dat je
thuis komt uit school. Doe je je schoenen uit, is je vader of moeder er, pak je iets te eten of drinken en wat
pak je dan? Ga je daarna fortniten met je broer, of speel je buiten met een vriendje? Nadat alle teksten
voorgelezen zijn geven kinderen vaak aan hoe leuk het is om te horen hoe dat bij klasgenoten gaat. Ze
krijgen een kijkje in elkaars leven.
Naast de bijdrage aan een leefbare stad is ook het belang van een bijdrage aan taalplezier voor kinderen in
Amsterdam van wezenlijk belang. Uit onderzoek van de Stichting Lezen en Schrijven en de Universiteit
Maastricht blijkt dat het percentage laaggeletterden sterk verschilt per provincie en ook per gemeente.
Waar men van een gemiddeld percentage spreekt bij een percentage laaggeletterden tussen de 8 en de
13%, is het aantal laaggeletterden in Amsterdam hoger dan 16% (Feiten en Cijfers Laaggeletterdheid, Stichting
Lezen en Schrijven, 2018). De werkwijze van Taalvorming die het plezier in taal vergroot is dus juist hier van
belang.

Activiteiten buiten Amsterdam
Hoewel dit ondernemingsplan geschreven is met het oog op het aanvragen van een bijdrage binnen het
Kunstenplan Amsterdam, en het overgrote deel van onze activiteiten plaatsvindt in de stad Amsterdam,
doen wij ook activiteiten buiten Amsterdam. Dit zijn ondersteuningstrajecten waarbij de school ons zelf
actief benaderd heeft en onze inzet financiert. We willen de komende vier jaar graag meer activiteiten in
andere delen van het land doen. Deze komen ‘bovenop’ onze Amsterdamse inzet, en financiering komt uit
andere geldstromen (scholen, privaat en gemeentelijk).
We leiden hiervoor een aantal regio coördinatoren op, die als freelancer aan ons verbonden zijn en juist in
hun eigen omgeving en netwerk de werkwijze van Taalvorming willen promoten. Ons streven is om in 2024
een coördinator Midden Nederland te hebben, een coördinator Oost en Noordoost Nederland en een
coördinator Zuid Nederland.
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5. Communicatie en marketing
Taalvorming maakt in haar communicatie onderscheid tussen twee doelgroepen: kinderen (en hun ouders)
en leerkrachten (en kunst- en/of taalspecialisten). Hieronder een overzicht van verschillende communicatie
activiteiten en –kanalen.
Voor kinderen (en ouders)
Vertellen en schrijven doe je om gehoord en gelezen te worden. Het is van groot belang dat de teksten en
tekeningen die leerlingen maken worden gedeeld.
•

Dit gebeurt in de school, door een voordracht aan het eind van de les en door teksten en tekeningen
op te hangen door de school.

•

Zichtbaarheid in de stad willen we realiseren door het maken van een tentoonstelling van teksten en
taaltekeningen, die langs de verschillende bibliotheken in de stad reist. We zijn hierover in gesprek
met de OBA. Tijdens de tentoonstelling organiseren we in de verschillende bibliotheken workshops
voor ouders en kinderen. Verhalen delen, samen met taal bezig zijn en zicht krijgen op elkaars
belevingswereld staan hierin centraal.

•

In aanvulling hierop willen we ook teksten zichtbaar maken als taalkunstwerken in de buitenruimte.
Dit doen we in samenwerking met beeldend kunstenaar Elspeth Pikaar en met de school of instelling
die een dergelijk kunstwerk op de gevel of op het plein wil.

Voor leerkrachten (en geïnteresseerde kunst- en taalspecialisten):
De activiteiten die wij organiseren voor leerkrachten hebben twee functies. De belangrijkste functie is
kennisdeling. Daarnaast werkt het delen van de kennis van Taalvorming als inhoudelijke marketing.
•

lesbrieven (online en offline). Taalvorming volgt de actualiteit en maakt hierbij lesbrieven over
verschillende onderwerpen. Zo hebben we een aantal les ideeën ontwikkeld bij de uitgave SPUL: de
catalogus van archeologische vondsten bij de aanleg van de Noord Zuidlijn, die alle Amsterdamse
basisscholen cadeau hebben gekregen van de gemeente Amsterdam. In 2020 starten we met een
reeks Kunst Dichtbij, waarin we elke maand een tentoonstelling van een Amsterdams museum
uitlichten (in samenwerking met de musea) en tips geven over hoe je met kinderen over het
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•
•
•

•

•
•
•
•

onderwerp van de tentoonstelling in gesprek kunt gaan en zo de tentoonstelling kunt integreren in
je lesaanbod.
artikelen in relevante tijdschriften (zoals in MeerTaal)
het organiseren van seminars voor leerkrachten in Amsterdam. Dit willen we doen in samenwerking
met o.a. de Schoolschrijver en de OBA.
met deze organisaties zijn we ook in gesprek met MOCCA over het realiseren van een Amsterdamse
Letteren Alliantie. Deze alliantie kan bestaand letteren-aanbod voor scholen bundelen en inzichtelijk
maken, en op deze manier kunnen wij ook samenwerken met de cultuurcoaches die de gemeente
vanaf de volgende Kunstenplan periode aanstelt.
het geven van workshops op relevante congressen en seminars (zoals symposium van Taalvorming
en partners; symposia voor leerkrachten op de VU en de UvA, Van Gorcum-conferentie; Het
Schoolvak Nederlands conferentie; MOCCA MeetUp! Letteren; Landelijk Netwerk Taal (SLO);
Landelijk Netwerk Letteren bij het LKCA
het geven van cursussen (basiscursus Taalvorming) en masterclasses (bv Spelen om te vertellen: Taal
en Toneel)
het maken van praktische publicaties (bv Wij en de Wereld met gespreksonderwerpen bij thema’s
uit zaakvakken)
deelname aan expertmeetings (zoals rond Peil mondelinge taalvaardigheid (zowel in het PO als in
het S(B)O) en Taal en Muziek georganiseerd door LKCA en de Taalunie).
online communicatie (nieuwsbrieven, social media, website)

Door de aanpak van Taalvorming te laten zien, zien onze belangrijkste klanten (leerkrachten en hun scholen)
wat de toegevoegde waarde van de aanpak op hun school kan zijn. Bijna alle nieuwe klanten van
Taalvorming zijn met Taalvorming in aanraking gekomen door workshops, via collega-scholen binnen
dezelfde stichting of doordat nieuwe leerkrachten op hun vorige school met Taalvorming in gewerkt hebben.
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6. Organisatie
Team
Het belangrijkste kapitaal van Taalvorming is ons team: de medewerkers die op scholen met de kinderen en
de leerkrachten werken en het taalplezier vergroten.
Het inhoudelijke team bestaat uit drie vaste medewerkers (samen 1,1 fte), en een pool van vaste freelancers
die we inzetten ‘per klus’ (het totaal aantal uren per jaar, verdeeld over ca. 10 zelfstandigen, is gelijk aan
ongeveer 1 fte). Het team is een combinatie van ervaring en vernieuwing: het bestaat uit vaste krachten die
al jarenlang met het gedachtengoed van Taalvorming werken (twee medewerkers al ca. 30 jaar) en uit
freelancers die inzichten vanuit andere disciplines in het team brengen. Het inhoudelijk team wordt
gedragen door een senior medewerker (in vaste dienst) die de artistieke kwaliteit van de activiteiten
bewaakt. Het zakelijke team bestaat uit een zakelijk leider en een office manager (samen 1 fte).
Per medewerker kijken we wat de gewenste werkrelatie is: de huidige freelancers hebben er allen voor
gekozen om het werk op freelance basis te doen, omdat zij ook voor andere taal- en onderwijsorganisaties
actief zijn.
Het team groeit: we zijn eind 2018 gestart met de pool met freelancers, en zien mogelijkheden om meer
mensen in te zetten. We begeleiden de nieuwe mensen intensief, met maandelijkse kennis- en
intervisiebijeenkomsten, met meelooptrajecten en coaching op de werkplek. Ook zetten we leerkrachten die
veel ervaring hebben met de werkwijze van Taalvorming in als ondersteuning van andere leerkrachten.
Het team is, ondanks de nieuwe aanwas, geen afspiegeling van de diversiteit in de stad. We hebben geen
actief wervingsbeleid; nieuwe mensen komen uit ons eigen netwerk. Zo blijven we in onze ‘bubbel’. Om het
team diverser te maken zullen we actief moeten werven buiten onze eigen kanalen. In het Actieplan Inclusie
staat beschreven hoe we dat willen doen.
We blijven de organisatie en de werkwijze ontwikkelen en de kwaliteit van onze inzet verbeteren. Dit doen
we tijdens de opleiding van nieuwe krachten, door het begeleiden van stages en onderzoek van studenten
van relevante studies, door evaluatie van onze trajecten voor scholen en door onderzoek naar effecten van
de werkwijze.
Bestuur
Ons bestuur kent vijf bestuursleden en komt minimaal drie keer per jaar bij elkaar. Naast de vergaderingen
denken de bestuursleden op individuele basis mee met verschillende vraagstukken binnen de organisatie. De
bestuursleden zijn actief op de werkterreinen van onderwijs en kunsteducatie.
•
•
•
•
•

Fenna van Hout, senior beleid bij het LKCA, voorzitter
Laura Thomassen, onderzoeker onderwijsbeleid, penningmeester
Marjolijn Willemse, directeur basisschool De Witte Olifant, secretaris
Hanane Abaydi, onderwijs en inclusie adviseur
Gabriel Maassen, beleidsmedewerker Stichting OOADA
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Risicomanagement
De vaste lasten van de organisatie bestaan uit de huur van de locatie, de vaste contracten van vijf
medewerkers (samen ca. 2 fte) en een aantal langlopende contracten m.b.t. hardware en software. Mochten
onze inkomsten teruglopen door het wegvallen of kleiner worden van subsidies, dan kunnen wij een
fundamenteel deel van de vaste lasten dragen vanuit de eigen inkomsten. Wel zullen we dan de verhouding
tussen activiteitenkosten en beheerskosten moeten herzien. Daarnaast hebben we, op aanraden van ons
bestuur, een reservering opgebouwd in ons eigen vermogen waarmee we de vaste lasten van onze
organisatie voor minimaal een half jaar kunnen dragen.
Naast financiële risico’s zijn er organisatierisico’s zoals uitval van medewerkers. We onderhouden regelmatig
contact met zowel medewerkers als freelancers, om de belastbaarheid te controleren, het werkplezier, de
wensen en behoeften. Mocht er toch uitval ontstaan dan zijn we hiervoor verzekerd (in het geval van de
vaste medewerkers). In geval van uitval van medewerkers mag de kwaliteit niet in het geding komen. De
afgelopen periode hebben we een aantal taalconsulenten opgeleid, waarvan er twee als freelancer aan ons
verbonden zijn. Indien nodig kunnen zij werkzaamheden van de senior medewerker overnemen. De senior
medewerker op haar beurt kan indien nodig taken van de zakelijk leider overnemen.
Naast deze risico’s die betrekking hebben op de interne bedrijfsvoering, zijn er ook externe risico’s. Om deze
inzichtelijk te maken volgt een korte analyse van kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes.
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Intern
Sterktes (S)
•
•
•
•
•
•

De toepasbaarheid van de methodiek: taalrondes met •
eigen ervaringen van kinderen. Elk kind, ongeacht zijn
of haar niveau, kan meedoen.
•
Dit geldt ook voor kinderen met een andere thuistaal
die het Nederlands nog niet goed beheersen
Eigen opleiding van consulenten, coaching van •
startende collega’s in de praktijk
Vraaggerichte aanpak, altijd in dialoog met onderwijs •

Extern
Kansen (O)
Groeiende aandacht voor thema gericht onderwijs
en ontwikkelingsgericht leren
Een groeiend aantal scholen evalueert en
heroverweegt het gebruik van bestaande
taalmethodes
Aandacht
voor
onderwijs
in
samenhang
(curriculum.nu, taaldomeinen en zaakvakken)
Groeiende aandacht voor meertaligheid op scholen

Zwaktes (W)

De opleiding van nieuwe consulenten kent een •
zorgvuldig samengesteld curriculum: een nieuwe
medewerker is niet meteen inzetbaar.
Niet alle medewerkers kunnen of willen •
leerkrachtvervangend werken (ihkv werkdrukverlichting)

Bedreigingen (T)
Scholen in Amsterdam staan onder grote druk door
het lerarentekort. Door overbelasting zoekt men
vooral naar werkdrukverlichting.
Grote doorstroom van leerkrachten in Amsterdam

Monitoring en evaluatie
Om de kwaliteit van de lessen en ondersteuning aan scholen te waarborgen is het van belang dat we onze
werkwijze evalueren. Dit doen we door veel in gesprek te zijn met onze klanten: de scholen. We starten
altijd met een intake gesprek waarin wordt ingegaan op de behoeftes van de school en hoe wij daar het best
aan tegemoet kunnen komen. Tijdens de ondersteuningstrajecten vinden er tussentijdse gesprekken plaats
om nieuwe inzichten te bespreken en de aanpak te kunnen bijsturen. Na afloop vindt er een gesprek plaats,
en sturen we een evaluatieformulier waarop schoolleiders en/of leerkrachten het traject kunnen beoordelen
en suggesties kunnen doen.
Naast de beoordeling van Taalvorming als aanbieder doen we ook onderzoek naar de effectiviteit van de
aanpak en werkvormen waarmee Taalvorming in de taalrondes werkt. Dit doen we o.a. in samenwerking
met het Expertisecentrum Nederlands. Zo zetten we in 2020 met dit een onderzoek op naar het effect van
het werken vanuit eigen ervaringen naar de betrokkenheid van leerlingen bij de les.

7. Toelichting meerjarenbegroting 2021-2024
De kosten in onze meerjarenbegroting zijn ingedeeld in activiteitenkosten en beheerskosten. De
activiteitenkosten zijn gebaseerd op de kosten van het aantal trajecten dat wij op scholen uitvoeren. Tussen
2021 en 2024 lopen de activiteitenkosten op met het aantal trajecten dat zal worden uitgevoerd. De
inkomsten die hier tegenover staan komen voor een belangrijk deel van de scholen zelf, vragen wij deels aan
het AFK en deels aan andere, private fondsen (projectbijdragen).
De subsidie die wij voor deze Kunstenplanperiode aanvragen bedraagt €124.250 per jaar. Dit bedrag is
vergelijkbaar met de huidige subsidie die wij vanuit het Kunstenplan ontvangen. We zetten wel in op groei,
maar de bijbehorende kosten van de groei willen we vooral financieren uit publieksinkomsten (directe
bijdragen van scholen).
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De redenen dat er naast publieksinkomsten subsidie gevraagd wordt:
Bij ondersteuningstrajecten huren scholen ons regelmatig in vanuit gelden voor deskundigheidsbevordering.
De middelen voor deskundigheidsbevordering liggen op elke school vast, maar zijn niet toereikend voor een
intensieve scholing zoals wij die bieden: we komen gedurende een langere periode in de school, en bewegen
mee met de behoeften en vragen van het team en individuele leerkrachten. Dit betekent dat de gelden voor
deskundigheidsbevordering alleen niet toereikend zijn en dat er extra middelen nodig zijn.
Bij projecten direct met kinderen waarin samengewerkt wordt met andere kunstdisciplines, zijn de kosten
hoger: materiaalkosten (bv bij filmapparatuur), inzet experts op disciplines, extra inzet met betrekking tot
kunstwerk als eindproduct (uren voor prentenboek, montage film, enz.)
Daarnaast vraagt het aantal en het niveau van de activiteiten dat we doen om een niveau van administratie
en organisatie (overheadkosten), die voor scholen lastig uit hun budgetten te financieren is. Kortgezegd: de
inhuur van de vakdocent kan vaak betaald worden, maar de afstemming met de school over het aanbod, het
inplannen van verschillende docenten in een schema, het leveren van het ondersteunende materiaal
(publicaties), kennisuitwisseling en deling (bijeenkomsten, seminars) en de overall communicatie van de
stichting kunnen we niet (volledig) in de prijs verrekenen. Dit betekent dat we naast onze publieksinkomsten
(afname van diensten door scholen) ook aanspraak maken op subsidie en private gelden voor een deel van
onze exploitatie- en ontwikkelkosten.

8. Terugblik periode 2017-2019
Wanneer we kijken naar de ontwikkelingen in de huidige Kunstenplanperiode 2017-2020, zien we dat een
groot deel van onze activiteiten volgens planning gaat, en dat een klein deel anders loopt dan wij begin 2016
hadden bedacht.
Hoewel het onderwijsveld inmiddels groeiende problemen kent met onderbezetting, te hoge werkdruk en
grote doorstroom van leerkrachten, zien wij tegelijkertijd dat de behoefte aan ‘kindgericht onderwijs’ groeit.
Scholen zoeken naar manieren om niet de methodiek centraal te stellen, maar de leefwereld van de leerling.
Daarbij is er de wens om verschillende domeinen aan elkaar te verbinden: projecten waarin bijvoorbeeld aan
geschiedenis- en taaldoelstellingen tegelijkertijd gewerkt wordt. Daarnaast neemt op bijna alle scholen de
meertaligheid in klassen toe. De werkwijze van Taalvorming sluit hier heel goed bij aan, en we merken dan
ook dat het aantal vragen om ondersteuningstrajecten, ondanks de problemen die het onderwijs ervaart,
groeit. We hebben daarmee de eerste drie jaar de activiteiten kunnen realiseren die we ons voornamen,
zowel qua het bereik in aantallen als in de kwaliteit van de geleverde diensten.
We hebben gewerkt aan het versterken van onze organisatie. Er is een zakelijk leider aangenomen,
waardoor de senior consulent zich weer volledig aan de inhoud kan wijden. Zowel de bedrijfsvoering als de
inhoudelijke kwaliteit zijn hiermee beter geborgd. We zijn actief op zoek gegaan naar vernieuwing en
verjonging van het team, hebben een aantal medewerkers opgeleid, en kunnen met ingang van 2019 voor
het eerst sinds langere tijd weer nieuwe vakdocenten en schoolbegeleiders zelfstandig op scholen inzetten.
We zien ook dat we in 2018 en 2019 een iets lagere omzet hebben gerealiseerd dan we ons in 2016 hadden
voorgenomen. Dit heeft te maken met het aantal inzetbare medewerkers, en dus de hoeveelheid werk die
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we op ons konden nemen. Nu het aantal inzetbare medewerkers is gegroeid en nog groeiende is, kunnen we
ook actiever op zoek naar meer en grotere projecten en samenwerkingen.
Op een aantal punten varen we inmiddels een andere koers dan we in 2016 dachten:
-

-

-

-

-

We wilden deze periode uitbreiden van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. We
hebben een aantal projecten op het VO gedaan, maar merken dat onze werkwijze daar minder past.
We geven lessen van anderhalf uur, werken in langere trajecten en zijn gericht op overdracht aan en
coaching van de leerkracht. Dit alles sluit moeilijk aan bij het VO, omdat ze daar te maken hebben
met strakke roosters en docenten die niet hun eigen tijd kunnen indelen. We kiezen er daarom voor
om onze kernactiviteiten op het PO te blijven richten. Wel zullen we als de gelegenheid zich
voordoet, in samenwerking met een partner of in een specifiek project, als vakdocent lessen geven
in het VO.
We namen ons voor om meer te gaan samenwerken met de andere kunsteducatie aanbieders die
ook in het letterendomein werkzaam zijn. We zijn met de School der Poëzie gaan samenwerken in
het project Amsterdamse Pennen (looptijd 2018-2020). We hebben samen proza- en poëzie lessen
gegeven op 6 po- en 2 vo scholen. De scholen waren enthousiast, en tegelijkertijd deed het ons
realiseren dat het meer voor de hand ligt om juist met een kunsteducatie aanbieder uit een andere
discipline samen te werken, omdat je dan aanvullend bent op elkaars aanbod. Wanneer je met een
andere ‘letteren aanbieder’ voor de groep staat wil je beide toch vooral je eigen werkwijze hanteren.
Wel gaven onze vakdocenten aan dat het inspirerend was om met iemand uit een andere
organisatie, met andere werkvormen, te werken. Deze ervaring en nieuwe kennis nemen we mee in
nieuwe projecten.
Een samenwerking met partijen uit dezelfde discipline op een ander of hoger niveau, bv in een
seminar leerkrachten inspireren en laten zien wat voor aanbod er allemaal is op het gebied van
letteren, lijkt ons zinvol. We zijn daarover nu met de Stichting Schoolschrijver in gesprek.
In aansluiting op het tweede punt zijn we actievere samenwerking gaan zoeken met aanbieders van
andere kunstdisciplines. Wanneer wij als creatieve taalaanbieder samenwerken met een
animatiemaker, sluit dat goed op elkaar aan. Wij faciliteren het gesprek in de groep, helpen
leerlingen op verhalen te komen en er een script van te maken, waarna de animator ze ondersteunt
bij het maken van het eindproduct, de film.
We werken met al onze activiteiten binnenschools: onder schooltijd, en met de leerkrachten erbij.
Dit is een bewuste keuze, maar we merken dat we steeds meer vragen krijgen of we ook leerkracht
vervangend kunnen werken (i.v.m. werkdruk voor leerkrachten) en of we ook buitenschools aanbod
hebben. Hoewel dit niet onze voorkeurswerkwijze is, hebben we in overleg met scholen hier
inmiddels wel aanbod op ontwikkeld. De behoefte bij de scholen is groot en het gaat ook hierin
immers op de impact die we kunnen bereiken op het taalplezier van kinderen. Omdat alleen voor de
groep staan iets anders vraagt dan co-teaching met een leerkracht, blijven we steeds evalueren of
dit inderdaad aanbod is dat we willen bieden.

