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Concept vormgeving

Verrijking

Redactioneel

‘Praat jíj dialect?’ Veel mensen kijken me vol ongeloof aan als ik
vertel dat ik met mijn familie altijd Zeeuws praat. ‘Dat hoor ik
helemáál niet!’, is steevast de reactie. Kennelijk zit het wel goed
met mijn Algemeen Beschaafd Nederlands (ABN). Ook kan ik me
blijkbaar goed aanpassen: het ene moment spreek ik nog Nederlands, het andere moment schakel ik – bijvoorbeeld tijdens een
telefoongesprek met mijn ouders – direct over op dialect.
Als kind had ik er al geen moeite mee. Zodra ik met een juf,
dokter of winkelier van buiten het dorp sprak, wist ik dat ik moest
switchen. Ik heb me later geregeld afgevraagd hoe ik dat eigenlijk
kon. Tot mijn vierde levensjaar hoorde ik immers alleen maar
dialect om me heen. Slechts op televisie zag ik hoe het anders
kon. Hoe kan het dan dat ik er nooit moeite mee heb gehad om in
het ABN te communiceren?
Toen ik jaren geleden voor mijn werk veel las over onderwijs
aan kinderen in achterstandssituaties, deed ik een ontdekking.
Niet zozeer de taal waarmee je opgroeit is bepalend voor je
beheersing van het Nederlands. De mate waarin je je moedertaal
beheerst speelt een veel grotere rol. Als er thuis veel en goed met
een kind wordt gepraat, in welke taal dan ook, legt dat de basis
voor een goede Nederlandse taalontwikkeling. Ik kon de link met
mijn eigen situatie meteen leggen. Natuurlijk, ik zal als kind best
een goed taalgevoel hebben gehad. Maar het feit dat er in ons
gezin veel interactie was, heeft me ongetwijfeld geholpen goed
Nederlands te leren.
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Kinderen die thuis een andere taal spreken dan het Nederlands
– of dat nu dialect, Engels of Arabisch is – zijn er volop, misschien
wel meer dan ooit. Vandaar dit themanummer. Van deskundigen
als Joana Duarte, Marinella Orioni en Ada van Dalen leren we
dat het cruciaal is om ook op school ruimte te geven aan die
vele talen. Dat komt niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de
identiteitsontwikkeling van kinderen ten goede. Hun boodschap:
zie meertaligheid als een verrijking. Diep vanbinnen deed ik dat
natuurlijk allang …
Elleke van den Burg-Poortvliet
hoofdredacteur@lbbo.nl
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kunnen er mooie dingen gebeuren.

Aandacht voor meertaligheid:
Zet moedertalen in bij het leren

36

Welke stappen zet je als je met je
team aandacht wilt geven aan
moedertalen op school? Interview
met Ada van Dalen.

Topboek!
De must-reads van Joana Duarte en
Lidy Peters.

Agenda, ledenacties en
bekendmaking Onderwijsboek
van het Jaar

41

43
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Khalid Mourigh legt uit hoe we in
het onderwijs kunnen omgaan met
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Taalpuzzel
Joana Duarte (zie pagina 6) schreef haar inaugurele
rede afwisselend in vier talen, zonder daarbij een
vertaling te geven. Zo nodigde ze lezers uit taalleerstrategieën bij zichzelf te ontdekken. In deze special over
meertaligheid doen wij hetzelfde. Je komt kernzinnen
tegen in allerlei talen. Kun jij lezen wat er staat?
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