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1. Visie 
 

Hoe kunnen we de taalontwikkeling van onze leerlingen in de verschillende 
studierichtingen stimuleren?  

Hoe omgaan met taal in alle vakken? 
Hoe taalcompetenties opvolgen en evalueren? 
 

Het taalbeleidsplan wordt uitgewerkt met en door  het team 

 

 Alle leerkrachten gaan van ’s morgens vroeg tot laat in de namiddag met taal 

aan de slag: we gebruiken taal om onze leerlingen te onderwijzen, om met 

hen een band te smeden, om hen te evalueren, om hen huistaken te geven, 

enzovoort. We vragen ook de hele dag dat leerlingen taal gebruiken: dat ze 

luisteren, praten, schrijven en lezen in allerlei uiteenlopende situaties. In alle 

vakken gebeurt dat, niet alleen tijdens de taalactiviteiten. Elke leerkracht zal 

daarbij, bewust en onbewust, zijn taalgebruik en taaleisen aanpassen aan de 

leerlingen die hij voor zich heeft.  

 

De vraag is:  wanneer wordt dat dagelijks omgaan met taal een echt 

'strategisch' en 'structureel' taalbeleid op school?  
 

 Taalbeleid krijgt op onze school systematisch vorm als het schoolteam:  

* bewust stilstaat bij wat alle leden van het team concreet met taal doen en zich 

afvraagt hoe effectief en efficiënt dat is voor de ontwikkeling van de leerlingen;  
* beslist aan welke problemen en zwaktes prioritair aandacht moet worden 
geschonken;  

* voor die prioritaire aandachtspunten doelstellingen bepaalt en aan die 
doelstellingen gepaste acties verbindt;  

* die acties met alle betrokkenen probeert uit te voeren;  
* het effect van die acties evalueert en waar nodig bijstuurt.  
 

Een taalbeleid begint en eindigt bij de leerlingen. Het komt tot leven in de 
dagdagelijkse preventieve acties op het vlak van taal die alle leerkrachten in de klas 

nemen ten behoeve van het leerproces van de leerlingen. Het moet staan voor de 
gezamenlijke inspanning van alle schoolteamleden om het gebruik van taal in het 
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onderwijs zo goed mogelijk aan te passen aan de noden van de leerlingen, zonder 

bepaalde kwaliteitsnormen in het gedrang te laten komen.  
 

Waarom? 

 
Meer en meer groeit de overtuiging dat er een verband bestaat tussen de 

taalvaardigheid van leerlingen en hun schools, maatschappelijk en professioneel 
succes. Taalvaardigheid is nodig om mee te draaien op school én in de 

maatschappij. 
Taal is belangrijk bij het leren. Op school worden vaak heel andere woorden en 
uitdrukkingen gebruikt dan thuis, schooltaal verschilt sterk van thuistaal. 

Onderwijs wordt verpakt in taal en juist deze schooltaal is een struikelblok voor vele 
leerlingen. 

Er is dus een taalbeleid nodig, dit wil zeggen een strategische en systematische 
beleidsvoering toegespitst op taal, in functie van de verhoging van het leerrendement 
van alle leerlingen. Alle leerlingen hebben immers baat bij de versterking van hun 

schoolse taalvaardigheid. Ook andere basisvaardigheden zoals het gericht opzoeken 
van informatie, het zelfstandig doornemen van teksten, het maken van een 

samenvatting, het presenteren van een werkstuk, het kritisch becommentariëren van 
een stelling zijn van essentieel belang bij het leren. Dat geldt voor alle vakken en 
voor alle leerlingen. 

 
Het accent ligt zowel op het werken aan de taalvaardigheid van alle leerlingen, als op 

de taalvaardigheid voor specifieke doelgroepen (remediaal beleid). 
Onze school heeft namelijk een aantal taalzwakke leerlingen, die doorstromen uit 
OKAN of BUSO. Door deze werkwijze creëren we een raakvlak tussen taalbeleid, 

GOK en remediaal beleid. 
 

Onze school wil niet alleen gunstige voorwaarden scheppen om leerlingen te 
stimuleren tot een vlotte beheersing en gebruik van de standaardtaal, we willen ook 
werken aan de schoolse taalvaardigheid van onze leerlingen en aan hun kennis van 

de vreemde talen. 
 
Met de uitbouw van een talenbeleid willen we de onderwijsresultaten van onze 
leerlingen verbeteren, hun doorstromingsmogelijkheden verhogen en hun 
sociale weerbaarheid versterken. 
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2. Doelstelling 
 

- Het beheersen van het Standaardnederlands. 

- Leraren Nederlands kunnen in hun eigen vak stappenplannen voor lezen en 

schrijfkaders implementeren en deze aan de leraren niet - taalvakken 

doorgeven.  

- Leraren talen en niet - taalvakken kunnen hun eigen lessen en toetsen 

screenen op taalmoeilijkheden en het taalaanbod aanpassen aan het 

taalniveau van de leerlingen zonder de vakdoelen te verlagen. 

- In kaart brengen van taaldoelen voor alle vakken: elk vak heeft een aantal 

taaldoelen die de leerling moet halen om de vakdoelstellingen te realiseren. 

Hij moet beschikken over een aantal talige competenties. Die zijn niet voor alle 

vakken dezelfde. Daarom is het noodzakelijk dat deze per vak worden 

geïnventariseerd. De vakleraren moeten het werken aan die taalcompetenties 

inbouwen in hun lessen.  

- Gebruik van activerende werkvormen. 

- Betere communicatie met ouders over taalbeleid. 

- Gebruik OVUR in alle vakken! (2015-2016) 

- Uniforme tekstkaders en duidelijke woordenlijsten. ( 2015-2016) 

- Communiceren over talig handelen binnen alle lessen. 

- Aanbieden schrijftaken waarin de leerinhoud kan verwerkt worden door middel 

van vaktaal. 

- Groepswerk promoten binnen alle vakken. 

- Meer aandacht voor het zoekproces en dit ook evalueren binnen permanente 

evaluatie. ( t - fiches)  

- Wegwerken van taalachterstand bij bepaalde leerlingen en zo de 

doorstromingsmogelijkheden vergroten. 
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Ondersteunende acties 

 

1. Heterogene klasgroepen in de eerste graad A-stroom. 

 

2. Algemene kwantitatieve screening 

De Talennota bepaalt dat het vanaf 1 september 2014 verplicht is om een 

taalscreening te doen bij de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs en 
van het lager onderwijs naar het secundair onderwijs. 

De collega’s Nederlands volgden eind mei 2014 nascholing rond screeningtesten. 
Nadien werd er, in overleg met het team, beslist om DIATAAL te gebruiken. 
Deze algemene screening werd afgenomen eind september 2014. Ondertussen 

waren de leerlingen al gewend geraakt aan de werking van de school en was er 
minder kans dat het wennen aan de nieuwe leerkracht, leerlingen en klassituatie de 

toets negatief zou beïnvloeden.  
Op basis van die algemene screening werd er ook een remediëringsplan opgesteld. 
Dit plan wordt wekelijks bijgestuurd na overleg met het team. 

Op het einde van het schooljaar testen we de vaardigheden opnieuw, zodat we de 
leerwinst in kaart kunnen brengen. 

 
3. Anders bekeken 

Acties die aan resultaten van observaties gekoppeld worden, zijn niet (enkel) gericht 

op ‘zwakke’ leerlingen. Ook sterke leerlingen kunnen hun taalvaardigheid verder 
ontwikkelen en worden uitgedaagd tijdens de uitbreidingslessen. 

Ook hier wordt er wekelijks overlegd en bijgestuurd. 
 
 

4. STICORDI-maatregelen 

Alle leraren zijn in het bezit van een informatiebrochure i.v.m. leerstoornissen. 

(Eerste hulp bij leerstoornissen) 
 

De directie en trajectbegeleider  bespreken met de leden van de klassenraad 
mogelijke STICORDI - maatregelen voor de individuele leerling en zorgt voor de 
nodige opvolging tijdens het schooljaar. De trajectbegeleider is het aanspreekpunt 

voor de betrokken leerling, zijn/haar ouders en de leraren. 

 
Na overleg werd er een lijst opgesteld met STICORDI – maatregelen( redelijke 

aanpassingen binnen de brede basis)  die van toepassing zijn op alle leerlingen. 
Leerlingen met een leerstoornis krijgen ook nog een individueel traject. Dit wordt 

opgesteld in overleg met de leerling, de ouders en het team. ( zie 
leerlingvolgsysteem – leerbegeleiding) 
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5. Plaatsen van leerpakketten op de elektronische leeromgeving 

Smartschool is volledig geïntegreerd in onze dagdagelijkse werkmethode. Leerlingen 
en ouders kunnen hier de schoolagenda en alle geplande taken en toetsen 

terugvinden. 
Bovendien worden hier ook modeloplossingen, evaluatiefiches, taaltaken en 

dergelijke geüpload. 
Ons personeel is hier ook 7 dagen op 7, 24 uur op 24 bereikbaar. 
 

6. Eenduidige communicatie ( lay-out) 

Alle communicatie naar ouders en leerlingen toe is zeer duidelijk en eenduidig. Er 

wordt gecommuniceerd via het leerplatform en via brieven.  
 

7. Duidelijke communicatie op score 

Na inventarisatie van de afkortingen die gebruikt worden werd deze ook ter 
verduidelijking aan de leerlingen en ouders meegedeeld.  

 
8. Duidelijke communicatie op het rapport  

 

Het team kreeg tijdens een aantal overlegmomenten extra info over duidelijke en 

constructieve feedback op het rapport.  

 

9. Posterproject 

Met het posterproject leren we in het eerste jaar BSO nieuwe schooltaalwoorden 

aan. Dat zijn woorden en begrippen die geregeld gebruikt worden in taken, toetsen 
en teksten.  

 
 

10. Klasbezoek bib 

Alle eerstejaars bezoeken we bij de start van het schooljaar de plaatselijke 
bibliotheek. Bedoeling is hen wegwijs te maken, te informeren over de werkwijze, 

maar vooral om hen aan te zetten tot lezen en opzoekwerk.  
 

 
11. Voorstellingen 

Alle leerlingen krijgen meermaals per jaar de kans om deel te nemen aan culturele 

activiteiten. Dit zijn specifieke acties en initiatieven die de Nederlandse 
taalverwerving ten goede komen. 

 
12. Schooltaal 

In de les Nederlands worden specifieke oefeningen op schooltaal gemaakt. 
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13.  Plusklas  
 

Leerlingen van 1B kunnen tot 2 uur/week extra les krijgen over vakgebonden 
schooltaal. 
 

14. Schriftelijke evaluatie 

Teamoverleg met betrekking tot duidelijke schriftelijke evaluatie. Aan de hand van de 

antwoorden van de leerling wordt nagegaan in welke mate de leerling de 
doelstellingen van de leerstof beheerst. Daarom moet een schriftelijke evaluatie klaar 

en duidelijk zijn qua vorm, taal en inhoud, zodat de vragen niet voor verwarring 
kunnen zorgen.  
 

15. (Excel) leren 
 

De leerlingen worden hier individueel of in kleine groepen  gecoacht door 
verschillende vakleerkrachten. 
De invulling van (Excel)leren is afhankelijk van het individu of de samenstelling van 

de groep: remediëring, uitdaging, verdieping, Leren Leren via geïndividualiseerde 
studiemethodes, e-leren, huiswerkbegeleiding, ICT op school, … ‘(Excel)Leren werkt 

klasdoorbrekend. Elke week bekijken de vakleerkrachten de evaluaties en evolutie 
van de leerlingen voor deze vakken en wordt er een opdeling gemaakt. 
 

Tijdens deze lessen werd het duidelijk dat leerlingen niet altijd weten hoe ze een 
bepaald vak moeten studeren of hoe ze hieraan moeten beginnen. Alle 

vakwerkgroepen zullen een uniform document uitwerken. Hierin krijgen leerlingen per 
vak/cluster studietips en studiemethoden aangereikt.  
 
Remediërende acties 

 

1. OKAN- leerlingen: 2 extra uur remediëring / week 

 

2. Taalzwakke leerlingen uit het tweede jaar: 1 extra uur remediëring/week 

 

3. Taalzwakke leerlingen uit het eerste jaar: 1 extra uur ‘anders bekeken’ 

16. 7.7 

 

 
 

  
  


