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TAALVRIENDELIJKE SCHOOL
Bon Bini

Witajcie

Yōkoso
Welkom

Bienvenue

Welcome

De routekaart om alle talen te verwelkomen
We verbieden, ontmoedigen of bestraffen
het gebruik van andere talen op school niet.
We verbieden of ontmoedigen ouders niet om
hun eigen talen op school te gebruiken.
We adviseren ouders niet om thuis een
andere taal te gebruiken met hun kinderen.

We wijzen een Taalvriendelijke
School coordinator aan.
We ontwikkelen samen een
Taalvriendelijk Schoolplan.
We accepteren geen uitsluiting of pesten
rond talen, dialecten of accenten.
Maak samen een Taalvriendelijk School plan. Laat je inspireren
door andere Taalvriendelijke Scholen:
Maak een anti-pest plan
waarin talen, dialecten en
accenten zijn opgenomen

Motiveer studenten om
taalambassadeurs te
worden

School-Breed

Informeer de hele
schoolgemeenschap over
het belang van thuistalen

Bevorder leerkracht-ouder
samenwerking ter
ondersteuning van het
leerproces
Maak elk van de talen
zichtbaar
Maak ruimte voor de
thuistalen van de
leerlingen als onderdeel
van het leerproces

Bied regelmatig trainingen
en andere professionele
ontwikkeling aan om
taalvriendelijke
strategieen in de klas te
bevorderen

Reflecteer als team op de eigen
normen, waarden en attitudes
rond talige-, culturele- en
etnische diversiteit

Ontdek alle talen die
worden gesproken
binnen de
schoolgemeenschap
Faciliteer communicatie in
verschillende talen met
ouders

Faciliteer bijeenkomsten
waar ouders hun thuistalen
kunnen gebruiken

Bevorder bewustzijn over
meertalige taalverwerving en
ontwikkeling

In de klas
Maak elk van de talen
van de leerlingen
zichtbaar in de klas

Faciliteer naschoolse
taalactiviteiten

Maak een taalvriendelijke
bibliotheek

Bevorder schriftelijke-,
orale, gebaren- en alle
andere vormen van
communicatie

Stimuleer alle leerlingen
om hun hele taalrepertoire
te ontwikkelen, waaronder
dialecten en accenten
Deel regelmatig de
aanpak en de
materialen die worden
gebruikt met het team

Zoek mogelijkheden om
instructie aan te bieden
in de verschillende talen
op school

Informeer
leerkrachten over de
rol van thuistalen in
het verwerven van
andere talen
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