
Een makkelijk te integreren  
leesbevorderingsproject om  
kinderen taalrijker te maken
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“OMDAT MEERTALIGHEID GEEN SYNONIEM HOEFT TE ZIJN VOOR GEBREKKIG NEDERLANDS EN EEN SCHOOLSE ACHTERSTAND.”Elke Decruynaere (schepen van onderwijs, opvoeding en jeugd stad Gent)  

Het is een maatschappelijk gegeven dat steeds meer kinderen opgroeien in een meertalige context. Op school, in de sportclub, in onze kinderwer-king spreken ze Nederlands, maar thuis wordt vaak een andere (moeder)taal gesproken. Die moedertaal is ontzettend belangrijk. Het is de taal waarin kinderen hun eerste woorden ontdekken, hun eerste relaties ont-wikkelen en vat leren krijgen op zichzelf, hun leven, hun cultuur...Als een kind zijn/haar moedertaal of eerste taal goed spreekt, leert het makkelijker een tweede taal. Een kind dat de betekenis van een woord kent in zijn/haar moedertaal, zal veel makkelijker datzelfde woord aanle-ren in het Nederlands. 
Binnen onze kinderwerking proberen we vanuit een open houding met meertaligheid om te gaan. Er is dus ook plaats voor de thuistaal van de kinderen. We beschouwen meertaligheid als een rijkdom, als een deel van de identiteit van kinderen. Identiteit en taal zijn onlosmakelijk met el-kaar verbonden. Door kinderen in hun (moeder)taal te erkennen, voelen zij zich meer aanvaard en meer betrokken. We merken dat door bewust en respectvol om te gaan met taal en cultuur binnen onze kinderwerking, ook het zelfvertrouwen en welbevinden van de kinderen groeit.

SPONTAAN RUIMTE MAKEN VOOR DE MEERTALIGE IDENTITEIT VAN KINDEREN,  IS EEN MANIER OM AAN  TALENSENSIBILISERING TE DOEN. 
Door onze geïntegreerde manier van werken zijn taal-en leesbevordering deel van een alge-
mene grondhouding. Vanuit die houding prikkelen we de kinderen continu, door interactie 
en uitdagende activiteiten. Net zoals taalontwikkeling geen losstaand gegeven is in de ontwik-
keling van een kind, is taalstimulatie ook geen losstaand gegeven binnen onze werking. Ze zit 
erin vervat.

Neem een kijkje op  
www.CtenO.be  

en ontdek tips voor 
je eigen werking rond 
talensensibilisering.

www.meertaligheid.be 
geeft je inspiratie, tips, 
achtergrondinformatie...

“DOOR TE EISEN DAT IEMAND ZIJN/HAAR ANDERS ZIJN OPGEEFT, VERHINDEREN WE NET DAT HIJ ZICH HET NEDERLANDS EIGEN MAAKT.”KOEN JASPAERT, KU LEUVEN

WAT IS ‘PEDAGOGISCHE TACT’?Pedagogische tact is een speciaal moment van interactie waarbij je als leraar/begeleider ‘het juis-
te doet op het goede moment’ (Stevens & Bors, 2013) en waarbij de leerling/het kind dat ook zo 
ervaart.”

“Pedagogische tact zou je kunnen beschouwen als de toetssteen voor de kwaliteit van de om-
gang met je leerlingen. Lukt het je om hen goed te begrijpen, goed te ‘verstaan’? Hoe merk je 
dat? Past je gedrag naar de leerlingen toe bij wat zij nodig hebben? En hoe weet je wat zij nodig 
hebben? Deze en vergelijkbare vragen worden bij wijze van spreken in één keer beantwoord in 
pedagogisch tactvol gedrag; de kinderen laten je al snel weten of jouw antwoord meer of minder 
geslaagd was (als je goed kijkt en luistert).”
bron: pedagogische tact in een notendop, esther de boer (kpc groep) & kris verbeeck (m&o groep),  

             ’s-hertogenbosch, kpc groep en m&o groep, 2015.
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4. BETREKKEN VAN OUDERS  

BIJ ‘DE RUGZAK’

BRENG OUDERS OP DE HOOGTE

Om de ouders voor het project te engageren, is het belangrijk om hen ervan op de hoogte te 

brengen. Dit kan door hen persoonlijk aan te spreken of door het uitdelen van informatiebrief-

jes. Ook de leerkrachten van de kinderen die we je bij het project wilt betrekken, kunnen de 

ouders informeren.

Zodra de kinderen én hun ouders interesse hebben voor een taalrugzak, kan het samen zoe-

ken naar de juiste invulling ervan beginnen. De interesse van het kind is daarbij hét vertrek-

punt. Want als hij/zij de inhoud van de rugzak niet leuk of ‘cool’ vindt, dan heeft de rugzak 

maar weinig zin. 

LEG DUS DUIDELIJK UIT AAN DE OUDERS DAT HET LEES- EN LUISTERPLEZIER VAN DE KINDEREN 

VOOROP STAAT. HET IS BELANGRIJK DAT DE KINDEREN DE RUGZAK NIET ALS 

EEN VERPLICHTING ERVAREN, MAAR WEL ALS EEN LEUKE EN ONTSPANNENDE BEZIGHEID.

GEEF GEÏNTERESSEERDE OUDERS DE NODIGE ONDERSTEUNING

We geloven dat voorlezen de band tussen ouder en kind kan versterken. Betrek ouders bij de 

voorleesmomenten in de werking of bibliotheek. Of organiseer zelf een vormingssessie ‘voor-

lezen’, met voorbeeldfilmpjes, voorleestips en de mogelijkheid om het aanbod aan boeken zelf 

te ontdekken. 

Vergeet voor anderstalige ouders en hun kinderen ook de ‘boeken zonder woorden’ niet. Door 

deze boeken aan te bieden krijgen ouders die nog weinig Nederlands spreken, de kans om ook 

op een zelfzekere manier ‘voor te lezen’ uit een boek. Doordat het verhaal verteld wordt aan 

de hand van prenten, kunnen ouders er zelf een verhaal bij verzinnen in hun moedertaal.  

Een kind dat nog niet voldoende Nederlands spreekt zal op deze 

manier het verhaal beter begrijpen en uiteindelijk de Nederland-

se woorden die erbij horen ook vlotter opnemen.

Ook ouders die wel Nederlands spreken, maar niet goed kunnen 

lezen of zich onzeker voelen over het voorlezen van een (pren-

ten)boek, kunnen op deze manier ‘voorlezen.’

In het aanbod van deze ‘boeken zonder woorden’ zijn verhalen te vinden voor elke leeftijd, 

zelfs voor volwassenen. Je vindt een lijst van bruikbare prentenboeken zonder tekst op 

www.foyer
.be.

Schenk ook aandacht aan de thuistaal van gezinnen door het meertalig voorlezen voor te stellen.

In de meeste bibliotheken kun je ondertussen de anderstalige (prenten)boeken van ‘O Mundo’ 

uitlenen, een pakket met op maat ontwikkelde voorleesuurtjes makkelijk toepasbaar in je ei-

gen werking.

De Sesam-kind
erboeken sluiten hierbij aan.

WAAR KAN IK MEERTALIGE BOEKEN VINDEN?

• omundo.be

• mantralingua.com

• nik-nak.eu

• multiculti-keuzelijst: een selectie multiculturele voorleesboeken 

 via leesweb/de boekenkaravaan

• studiosesam.be

• www.foyer.be

DIE RUGZAK WAS FIJN, WANT MIJN VRIENDEN 

HADDEN DIE NIET EN DAT IS WEL FIJN.

TINE, 10 JAAR

HET IS VOOR DE KINDEREN NIET GEMAKKELIJK OM TE 

LEZEN, OMDAT ZE IN VAKANTIESFEER ZIJN EN DAN OOK 

NOG OP BEZOEK BIJ FAMILIE DIE WE NIET VAAK ZIEN.

MAMA VAN NADIA
www.studiosesam.be  

Op de website van 

Studio Sesam vind je 

veel nuttige tips over 

intercultureel 

communiceren. 

DE RUGZAK
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kamishibai Meer info over het Kamishibai pakket 

vind je op www.abc-web.be

Luisterboeken, muziek cd’s
“Bij het luisteren naar muziek wordt je meege-

voerd in het ritme, zowel muzikaal als tekstueel”Poëziegedichten versjes...

hikkiesBoekjes die een brug willen slaan naar kinderen 

met een anderstalige en/of andersculturele 

achtergrond  www.hikkies.be

nic nakmeertalige boekjes  
www.nik-nak.eu

o mundo boeken 
www.omundo.be

Strips
Tijdschriften

Talen, ons gedacht!  
Een interactieve tentoonstelling  

over taal en emotie voor 
meertalige volwassenenhilde.desmedt@foyer.be

VertelstenenVoor kinderen die geboeid zijn door lezen en schrijven. Door op 

echte stenen een verhaal vast te leggen met symbolen, ontdekken 

ze ‘taaltekens’ en kan er samen een verhaal gemaakt worden dat  

terug gelezen kan worden aan de hand van de symbolen..

De stenen kunnen ook dienen als drager van enkele zorgvuldig 

uitgekozen tekeningen uit het verhaal, die door de kinderen in 

volgorde gelegd kunnen worden.

verteltafel voor kleuters
Op een verteltafel kunnen kinderen een 

bepaald verhaal uit een (prenten)boek 

naspelen of na vertellen met behulp 

van attributen uit het boek. Op deze 

manier komen verhalen tot leven, wordt 

taal verbonden aan handelingen, groeit 

woordenschat.

taalkoffersEen boek met een thema dat verduidelijkt 
en verrijkt wordt door 
attributen, een liedjes 
cd, spelletjes, een handpop,... 

Vintage hoekjeOm kinderen te herinneren aan het ‘brieven 

schrijven,’ of ‘postkaartjes sturen.’

viewmasterDoor met een oude  
‘viewmaster’ naar  mini-verhaaltjes te kijken, 

vertellen kinderen spontaan 

over wat ze zien.

meertaligheid.be Meertaligheid als meerwaardecteno.beCentrum voor taal en onderwijs

 fundels.comDigitale prentenboekenleesweb.org/karavaan
interactief voorlezen voor een divers publiek 

SOMS IS HET FIJN OM TE KUNNEN LUISTEREN NAAR 

EEN VOORGELEZEN VERHAAL, TERWIJL JE MEE BLADERT 

IN EEN BOEK, WEG MIJMERT BIJ DE PRENTEN, OF 

GEWOON OVER IETS HELEMAAL ANDERS DAGDROOMT

Haal de seizoenen binnen door een natuurplekje te maken 
in de bibliotheek

FABOTA.LAMPEKE.BE/RUGZAK-EN-LEESMAATJES

HOU DE SITE IN DE GATEN ! 
HIER KAN JE NU AL MEER INFORMATIE VINDEN. 
(EXTRA MATERIAAL EN DOWNLOADS)
EN BINNENKORT NOG VEEL MEER… 

de rugzak en leesmaatjes is een leesbevorderingsproject dat zich  
richt naar maatschappelijk kwetsbare kinderen én hun ouders.

• door taal en lezen niet alleen tijdens de zomermaanden ‘warm’ te houden, maar ook 
tijdens andere schoolvakanties

•  door kinderen en hun ouders te stimuleren om op allerlei manieren spelend te leren
•  door een handig en concreet stappenplan om dit project in je eigen werking/school 

uit te voeren
•  door het delen van inspiratie, theoretische steuntjes, nuttige tips en relevante links,...

Het boek ‘Lezen in de zomer is leuk’ 
is te koop voor 8 euro via 
bestelling@lampeke.be.

WWW.FABOTA.LAMPEKE.BE/RUGZAK-EN-LEESMAATJES


