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Leraren krijgen tips om thuistaal functioneel in
lessen te integreren

Naar aanleiding van de jaarlijkse Europese Dag van de Talen op donderdag 26

september 2019 lanceert Onderwijscentrum Gent een website met handige tips en

tools voor leraren die meertaligheid een plaats willen geven in de klas.

Gentse scholen zijn superdiverse scholen. Nederlands is de instructietaal, maar meertaligheid

kan functioneel ingezet worden en als troef worden benut. Onderwijscentrum Gent moedigt

dan ook leraren in het secundair onderwijs aan om de thuistaal van leerlingen een actieve plaats

te geven in de lessen. Het inzetten van thuistalen op school versterkt namelijk het leerproces bij

meertalige leerlingen.

Maar hoe kunnen leraren dat het best aanpakken? Om dat te ontdekken, gingen zeven

geëngageerde leraren uit Het Spectrum Gent, PHTI en HTISA vorig schooljaar in hun lessen

aan de slag met de thuistalen van hun leerlingen. Onderwijscentrum Gent bundelde hun

ervaringen in een website rond functioneel meertalig leren.

⏲

https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/diversiteit/meertaligheid-en-talensensibilisering/functioneel-meertalig-leren-het-secundair-onderwijs


‘In Gent heeft 30,4 procent van de leerlingen in het secundair onderwijs het
Nederlands niet als thuistaal. Nederlands blijft de instructietaal, maar door de
leerlingen hun thuistaal functioneel te laten gebruiken, wanneer ze
bijvoorbeeld een vraagstuk niet begrijpen, kan een leerkracht meer bereiken.’
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Op de website vinden leraren informatie en instrumenten waarmee ze meteen aan de slag

kunnen. Zo is er een kijkwijzer met praktische tips en lesvoorbereidingen. Er is ook een

checklist voor beleidsondersteuners en taalcoördinatoren die in hun school van functioneel

meertalig leren een succes willen maken. De website biedt bijvoorbeeld talenpaspoorten en

bijhorende spreekopdrachten aan. Onder meer leerlingen van HTISA gingen daar al mee aan de

slag.

‘Er was een positieve dynamiek in de klas. De leerlingen hielpen elkaar en
hebben dankzij de ondersteuning in hun thuistaal de opdracht tot een goed
einde gebracht en de doelstellingen bereikt.’
— Hannelore Malfait, leerkracht in HTISA

Het doel van dit alles? Leerlingen die hun volledige taalrepertoire kunnen benutten, voelen zich

gewaardeerd en leren meer én beter. Onderwijscentrum Gent streeft naar leerlingen die

vertrouwen hebben in zichzelf en hun leraren.
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte
stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de
tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk.
De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een
open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info
via www.stad.gent.
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