
Project “ontwikkelen van schoolse          
vaardigheden via thuistaal in onderwijs”

               

DE MOZAÏEK-BASISSCHOOL

Een mozaïek aan talen

De Mozaïek-basisschool in de wijk Tolhuis-
Sluizeken (Sint Margrietstraat 33) en in de 
wijk Blaisantvest-Rabot (Blaisantvest 37) wil 
een spiegel zijn van de buurt. Een buurt met 
een grote diversiteit aan bewoners.

De Mozaïek wil een school zijn waar alle kin-
deren en ouders zich thuis en veilig voelen.
De Mozaïek benut de diversiteit aan thuis-
culturen van de kinderen om te leren van en 
aan elkaar. De school organiseert haar on-
derwijs zo dat die diversiteit een meerwaar-
de betekent: kinderen leren samenwerken in 
respect.

Ieder kind is welkom op school, ieder zoals 
die is, ieder met zijn/haar thuiscultuur, met 
zijn/haar geschiedenis, met zijn/haar geloof. 
“Ik mag er zijn, ik mag best trots zijn op 
mezelf.” Dat gevoel willen we ondersteunen 

opdat kinderen mogen groeien tot jongeren 
die zich goed in hun vel voelen. Kinderen die 
een positief zelfbeeld hebben staan open 
voor uitdagingen: ze zoeken, proberen uit, 
exploreren, ontdekken…. ze zijn nieuwsgie-
rig om te leren en te leven. 

De Mozaïek: een school waar alle kinderen 
uit de buurt als kleurrijke steentjes tot hun 
recht komen.
Een plaats waar alle kinderen in samenho-
righeid en respect iedere nieuwe dag samen 
mogen leven, leren en groeien.

Kinderen die starten op school kunnen al 
heel wat. Ze kunnen al spreken, luisteren, 
spelen, zingen, tekenen, lief zijn voor elkaar, 
ze leerden al omgaan met regels en afspra-
ken, ze eten zelfstandig. Dat leerden de kin-
deren thuis, in de opvang. Op school bou-
wen we verder op die kennis en vaardighe-
den.
De eigen taal van de kinderen is daar een 
voorbeeld van. 

Kinderen brengen heel wat taal 
mee naar school 

Onze kinderen hebben diverse thuistalen: 
Nederlands, Turks, Arabisch, Bulgaars, So-
malisch, Berbers, Russisch, Slovaaks, Frans, 
Engels, Albanees, Tsetsjeens,  verschillende 
Afrikaanse talen… 
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Sommige kinderen hebben twee of meerde-
re thuistalen. Deze kinderen leren van bij de 
geboorte meerdere talen.

Mijn kind heeft een andere 
thuistaal dan het Nederlands 

Op onze school zijn er heel wat kinderen 
met een andere thuistaal dan het Neder-
lands. Je kind leert thuis Turks, Engels, … 
Nederlands leert je kind dan op school, in de 
opvang, als spelend op straat, via de televi-
sie…
Om ook de Nederlandse taalvaardigheid 
verder zo optimaal mogelijk te ontwikkelen 
is de kennis van de eigen thuistaal de basis 
en van cruciaal belang. Wetenschappelijk 
onderzoek stelt dat de kennis van de thuis-
taal bijzonder belangrijk is bij het leren van 
een tweede taal.

Mijn kind heeft thuistaal 
Nederlands

De heterogeniteit in de klas is niet noodza-
kelijk een nadeel, ook al is er groot aantal 
kinderen met een andere thuistaal. Het is 
zelfs eerder een troef: als hoogtaalvaardige 
kinderen taaltaken uitvoeren samen met 
laagtaalvaardige kinderen, kunnen zij daar 
beiden winst uit halen.
Voorwaarde is wel dat de organisatie van 
het klasgebeuren voldoende interactie toe-
laat!

Het project “Ontwikkelen van 
schoolse vaardigheden via thuis-
taal” van het Departement On-
derwijs en Opvoeding - Stad 
Gent sluit aan bij de visie van de 
school

2 doelstellingen van het project:

• Doelstelling A gaat over “het erken-
nen en waarderen van alle talen die 
aanwezig zijn op school en het creë-
ren van een positief beeld op de eigen 
sociaal-culturele achtergrond en op 
die van de anderen”.
Deze folder behandelt doelstelling A.

• Doelstelling B gaat over “de ontwikke-
ling van de thuistaal van de allochto-
ne kinderen, ook tijdens de lesuren”. 
In eerste instantie beperkt het project 
zich tot de Turkse kinderen omdat de-
ze in Gent het talrijkst zijn.
Over doelstelling B worden de ouders 
van de kinderen met thuistaal Turks 
in een extra brief geïnformeerd.

De thuistaal van je kind mag er 
zijn

Meer nog: om de Nederlandse taalvaardig-
heid zo optimaal mogelijk te ontwikkelen is 
de kennis van de eigen thuistaal de basis en 
van cruciaal belang. 

• Het mogen gebruiken van de thuistaal 
bevordert het welbevinden en de be-
trokkenheid van de kinderen.

• Het mogen gebruiken en functioneel 
inzetten van de thuistaal op school 
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ondersteunt het leren, ook het leren 
van Nederlands.

• Alle talen zijn evenwaardig.

• We geven de thuistaal een volwaardi-
ge plek op school en zullen die taal 
ook zichtbaar maken.

• Het spreken van de thuistaal wordt 
niet bestraft op de speelplaats.
We gaan met (oudere) kinderen in 
gesprek omtrent het gebruik van de 
thuistaal en het gebruik van Neder-
lands in de klas, bij groepswerk, op 
de speelplaats. We gaan bewust om 
met de taal die we spreken en be-
trekken kinderen en ouders hierbij.

• Via boeken, cd’s, dvd’s in verschillen-
de talen geven we de kinderen het 
gevoel dat er meerdere talen zijn, dat 
de thuistaal een plaats heeft binnen 
het leerproces en dat de thuistaal er 
mag zijn.

• De leerkrachten benutten de thuistaal 
van de kinderen om het leerproces 
van de kinderen te ondersteunen.

• De Mozaïek heeft leerkrachten met 
een zéér goede kennis van Turks, 
Spaans, Frans en Engels. Een collega 

heeft noties Albanees.

• De Mozaïek doet een beroep op tolken 
voor gesprekken met ouders.

• De Mozaïek organiseert het leren zo 
dat er heel wat kansen zijn om taal te 
gebruiken. De Mozaïek organiseert 
het leren zo dat taal nodig is om aan-
geboden problemen, vragen op te los-
sen. 
De Mozaïek organiseert heel wat 
spreekkansen. Kinderen leren taal 
door taal te gebruiken.

• Ouders worden uitgenodigd in het ou-
derlokaal om via het ouderspel met 
elkaar te overleggen rond het thema 
taalvaardigheid (en andere).

• Het schoolteam is er zich van bewust 
dat een actieve participatie van ou-
ders fundamenteel is. Hoe kunnen we 
de ouders als deskundige van de 
thuistaal inzetten bij het leerproces 
van de kinderen? Een uitdaging.

• De school neemt initiatieven om ou-
ders te stimuleren thuis de kinderen 
taal aan te bieden en te gebruiken oa 
via kinderbibliotheek Baloe.
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Het project start 
dit schooljaar 
2008-2009 en 
duurt vier jaar. Vier 
Gentse scholen 
nemen deel aan 
het project.

Het project wordt 
door de Universiteit 
Gent en Katholieke 
Universiteit Leuven 
opgevolgd en on-
dersteund. 

We willen graag 
alle ouders infor-
meren over dit pro-
ject en over het 
taalbeleid op 
school.
Wij nodigen alle 
ouders uit om over 

dit project met ons in gesprek te gaan. Welkom met iedere vraag, suggestie en kritische op-
merking.

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met:

De Mozaïek-basisschool: Frank Billiet, directeur, basisschool@demozaiek.zvl.org 
tel 09/235 82 36

Heidi Masschaele, zorgcoördinator en Semiha Tutkal, brugfiguur De Mozaïek, 
Margrietstraat 33 - Timothy Beck, brugfiguur De Mozaïek, Blaisantvest 37

 Diocesane begeleidingsdienst De Mozaïek: Kathleen Pisman, begeleider taal-  
 vaardigheid en kleuterparticipatie, kathleen.pisman@vsko.be

Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent: Ayse Isci, ayse.isci@gent.be  
tel:09/235.09.94

 Dit project wordt door het Departement Onderwijs en Opvoeding van de Stad Gent 
   gepromoot en begeleid door de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent

V.U. Schepen Rudy Coddens , Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent - 11/2008
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