INLEIDING
Beste leerkracht,
Je organiseert een oudergroep over de taalontwikkeling van kinderen, meer specifiek over taalstimulering aan de hand van boeken? Je wil je ouders tonen wat de school
hierrond doet en je wil hen motiveren om zelf ook actief de taal/talen van hun kind te stimuleren? Je zoekt hapklaar materiaal, uitgeteste methodieken en een gebruiksklare
presentatie? Goed nieuws, je bent aan het juiste adres.
De Boekenkaravaan ondersteunt in haar samenwerkingsscholen oudergroepen over dit thema. Heb je geen samenwerking met De Schoolbrug of de Boekenkaravaan? Geen
probleem, we delen met plezier het materiaal en alle tips met jou.
Maak eerst uit wat je doelen, je doelgroep, je troeven en je kader zijn. Hoeveel tijd heb je? Wil je een reeks van oudergroepen opzetten of één sessie? Wat zijn de noden en vragen die leven bij de ouders? Welke onderdelen zouden zij interessant vinden? Gaan jullie gericht uitnodigen of bereiden jullie je voor op een zeer heterogene groep? Is je doel
dat ouders thuis een positief (voor-)leesklimaat creëren of wil je hen op je school betrekken als voorleesambassadeurs? Vind je de toeleiding naar de bibliotheek essentieel of
bewaar je dit voor later?
In het document in de bijlage vind je een inhoudelijke checklist om je focus helder te krijgen.
Uit ervaring weten we dat een gedragen visie op meertaligheid een must is. Pas als je team de meerwaarde van thuistalen erkent en je school een beleid heeft rond de synergie tussen de taalverwerving Nederlands en de thuistalen van je leerlingen, kan deze oudergroep haar doelen echt waarmaken. Is dit voor jouw school nog niet het geval?
Stuur je vraag in naar het team schoolontwikkeling (schoolontwikkeling@antwerpen.be) van het Onderwijsnetwerk Antwerpen. Zij verhelderen je vraag en zoeken de meest
geschikte partner om tegemoet te komen aan deze ondersteuningsnood.
Oké, je kan bouwen op een gedragen visie en je weet welke inhoudelijke focus voorop staat, dan kan je puzzelen met de basispresentatie en een aantal uitbreidingsonderdelen.
Hierbij vind je de basispresentatie. Vergeet zeker niet de notities onderaan de slides te bekijken. Hierin verklappen we welke info je kan meegeven en wat de meerwaarde
van dit onderdeel is. Je hebt dus sowieso een beamer en projectiemogelijkheid nodig. De andere benodigdheden vind je in onderstaande tabel.
Tot slot willen we je oudergroep (en) alle slaagkansen bieden met de praktische checklist in de bijlage. Zo weet je zeker dat je niets vergeten bent. Veel succes!

DE BASISPRESENTATIE BESTAAT UIT:

INHOUD

METHODIEK

Herinneringen ophalen aan
Ijsbreker vanuit ieders persoonlijsprookjes, volksverhalen en erva- ke ervaring
ringen met verhalen en liedjes uit
de kindertijd

SLIDES

BENODIGDHEDEN

INSCHATTING DUUR

1

/

5’

Taalstimulering is meer dan de
tekst lezen in het Nederlands

Foto’s en voorbeelden

2-6

Extra voorbeeldmateriaal

5’

Meningen en drempels detecteren bij kinderboeken, voorlezen
en meertaligheid

Stellingenspel

7 - 12

Evenveel rode en groene kaartjes als deelnemende ouders

15’

Iedereen kan de taal van zijn of
Uitleg + belang ervan onderstrehaar kind stimuleren met boekjes pen

13 - 14

/

2’

Geschikte boeken kiezen

Voorstelling opties
Zoekopdrachten boeken voor
(fictieve of eigen) kinderen
Voorbeeldboeken

15 - 22

Voorbeeldboeken: woordeloos, meertalig, in het
Nederlands, anderstalig
Voorbeeldboeken: makkelijker tot moeilijk
Voorbeeldboeken voor zoekopdrachten

10 à 15’

Interactief voorlezen voorbeeld
en samen oefenen

Goed voorbeeld versus slecht
voorbeeld

23-33

Ouder of collega die goed voorbeeld wil geven in
voorkeurstaal
Eigen voorleesboek voor slecht voorbeeld

15 à 20’

Taalstimulering thuis praktisch

Aanwijzen geschikte voorleesplekken
Stellingenspel hulpmiddelen en
stoorzenders

24 - 40

Evenveel rode en groene kaartjes als deelnemende ouders

10’

Drempels en angsten overwinnen Drempels benoemen
Concrete tips en oplossingen

40 - 55

Grote tekstballonnen met mogelijke drempels +
1 blanco
Aangepaste slide met goedkope of gratis opties
in de buurt van de school (zie presentatie)

10’

Uitgebreid aanbod boeken

56 - 60

Tafel met divers aanbod boeken

5’

Snuffeltafel met verschillende
soorten, thema’s en stijlen

