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Op school een coherent taalbeleid voeren is geen nattevingerwerk. De centrale vraag hierbij is hoe je de
taalontwikkeling van alle kleuters en leerlingen kunt stimuleren. En hoe je de verschillende snelheden die
deze kinderen er op na houden, kunt beantwoorden met een gepast aanbod. Dat het niet kan lukken met
een amalgaam van informele afspraken en verwachtingen, is iedereen wel duidelijk. Een goed taalbeleid
ligt vast in een formeel taalbeleidsplan dat rekening houdt met de onderwijsbehoeften van de leerlingen en
de ondersteuningsbehoeften van de leerkrachten. Alle leden van het schoolteam moeten dit plan immers
willen en kunnen uitvoeren.
In het voorwoord betoogt Kris Van den Branden dat taalbeleid doelgericht, taalgericht, structureel, strategisch, schoolspecifiek en coherent is en ontstaat in samenwerking en dialoog met zoveel mogelijk leden van
het schoolteam. Hij slaagt er bovendien in dit allemaal samen te vatten in één definitie (blz.11):
Taalbeleid is de structurele en strategische poging van een schoolteam om de onderwijspraktijk aan
te passen aan de taalleerbehoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun
algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.
Alle begrippen die hij hierin gebruikt, legt hij haarfijn uit. Al gauw is het de lezer dan ook duidelijk dat deze
definitie een meerlagig en cyclisch model in zich verbergt. Meerlagig omdat het verder gaat dan het niveau
van de individuele leerling, cyclisch omdat het gaat over een zichzelf evaluerend en zichzelf verbeterend
model.
In het eerste deel van het boek komen de bouwstenen van een taalbeleid aan bod. Je leert dat de doelen
op leerlingniveau (lees: de ontwikkelingsdoelen en eindtermen) de richtingaanwijzers voor de leerkracht
zijn en blijven om in te kunnen spelen op de wel heel veel verschillende taalnoden van alle leerlingen. Je
leert hoe je niet alleen aan de taalontwikkeling van de leerlingen in de lagere school kunt werken, maar ook
dat het werken aan de taalontwikkeling van peuters en kleuters het beste gebeurt in een krachtige taalleeromgeving. Kris Van den Branden legt op een praktische manier uit hoe je dat doet. Op het moment dat je
dit alles hebt doorgenomen, kom je al terecht in het vijfde hoofdstuk. Hier geeft de auteur duidelijke
richtlijnen om de steeds moeilijker wordende instructietaal in vakken zoals wereldoriëntatie, wiskunde en
muzische vorming toch toegankelijk te houden. Concreet krijgt de lezer hier een antwoord op de vraag hoe
hij bewust kan omgaan met de moeilijkheid van de schooltaal in alle leergebieden en hoe hij de
taalontwikkeling van de leerlingen in alle activiteiten kan bevorderen. In het zesde hoofdstuk gaat de
auteur in op de vraag naar het wat, waarom en hoe van het evalueren van de taalontwikkeling.
Alvorens dit eerste deel af te sluiten, gaat Kris Van den Branden nog in op twee specifieke thema’s: het
omgaan met meertaligheid en het betrekken van de ouders en de buurt bij het taalbeleid van de school. Dit
zijn twee visiehoofdstukken die zich hier maar zeer moeilijk laten samenvatten. Lezen dus.
Het tweede deel staat in het teken van de processen die een taalbeleid draaiende houden. In het negende
hoofdstuk legt de auteur uit hoe je als school een beginsituatieanalyse maakt op het niveau van de indinieuwsbrief.leren@gmail.com
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viduele leerling, de klas en de school. Deze analyse heb je nodig om het taalbeleidsplan, zoals beschreven in
het tiende hoofdstuk van dit boek, te kunnen schrijven. In het elfde en laatste hoofdstuk leer je dan hoe je
dit taalbeleidsplan uitvoert en evalueert.
Handboek taalbeleid basisonderwijs is een boek dat je best tweemaal leest. Laat voldoende tijd tussen de
eerste en de tweede lezing en laat elke keer de inhoud onbevooroordeeld op jou inwerken. Alleen op deze
manier smaak je de volledige rijkdom van dit werk. Je snapt dan ook waarom dit boek geen ondertitel
kreeg. Deze zou de lezer zeker misleiden.
[2011-10-08]
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