Alle talen in de klas

Lessenreeks voor de basisschool
Stichting Taal naar Keuze (TnK) biedt de bovenbouw van het basisonderwijs, kopklassen en
groepen met nieuwkomers de lessenreeks Alle talen in de klas aan. De rijkdom aan talen in
de klas wordt zichtbaar gemaakt en volop gebruikt. Het taalbewustzijn van de kinderen
neemt toe, en de talenkennis van de ander ontdekken geeft plezier en erkenning. De
ontwikkeling van het Nederlands neemt versneld toe door de andere talen erbij in te zetten.

De reeks bestaat uit acht lessen van 100’ elk, en wordt afgesloten met een performance. De
lessen worden verzorgd door een externe taalspecialist van Taal naar Keuze, samen met een
leerkracht of klassenassistent van de school. Ouders van leerlingen met een anderstalige
achtergrond zijn van harte welkom te assisteren.
● Wat: Alle talen in de klas - Lessenreeks van 8 x 100 minuten verspreid over 2-8
weken, in overleg met de school;
● Waar: in de klas op de eigen school;
● Wanneer: vanaf half mei 2020;
● Voor wie: bovenbouwgroepen en nieuwkomersgroepen in het basisonderwijs;
● Door wie: een TnK-taalspecialist, een leerkracht of klassenassistent van de school,
en mogelijk enkele ouders;
● Lesmateriaal: SJOES, Lesmateriaal voor het basisonderwijs ter stimulering van
taalbewustzijn en meertaligheid, van inclusie en saamhorigheid, gemaakt door Karijn
Helsloot en Fleur Daemen, Studio Taalwetenschap, Amsterdam 2018;
● Materiaal voor de leerling: elke leerling ontvangt een serie werkbladen om een
eigen taalportfolio mee te maken;
● Schoolmateriaal: internet, smartboard of projector met scherm, teken- en
knutselmaterialen;
● Kosten:
○ De lessenreeks kost € 2.200,- per groep van maximaal 25 leerlingen.
○ Bij afname voor twee of meer groepen op dezelfde school treedt korting op.
○ Een exemplaar van SJOES voor elke groep.
○ Alle bedragen zijn inclusief onderwijs en BTW voor niet-onderwijsgebonden
kosten.
○ Reiskosten bij een afstand boven de 7 km worden in rekening gebracht, op
basis van € 0,19 per km.
Bij belangstelling: stuur een e-mail naar info@taalnaarkeuze.nl met uw wensen, dan
nemen wij z.s.m. contact met u op.
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