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Algemene houding
Wat is de algemene houding ten aanzien van meertaligheid op jouw school? Vul de checklist
in (NYSIEB; www.cuny-nysieb.org). Volg de onderstaande criteria en beslis of ze op dit moment
van toepassing zijn op je school. Geef voor elk criterium een score van 1 tot 10 *. Denk nadien
na over manieren waarop jouw school zou kunnen verbeteren met betrekking tot meertaligheid.
* Scores van 1-10:
Een score van 0-2 duidt op een beperkte meertalige omgeving
Een score van 3-5 duidt op een meer ontwikkelde meertalige omgeving
Een score van 6-8 duidt op een adequate meertalige omgeving
Een score van 9-10 duidt op een uitstekende meertalige omgeving
Criteria

Score*

1. De moedertalen van de leerlingen zijn overal op school te zien: op
borden, in tekeningen, enz.
2. De moedertalen van de leerlingen worden door iedereen in
aanmerking genomen in het officiële programma van de school.
Bijvoorbeeld: er zijn internationale spellingswedstrijden, tweetalige
poëzielezingen, meertalige presentaties voor de studenten.
3. Gezinnen zijn betrokken bij het helpen van de leraren om de
moedertalen onderdeel te laten maken van de lessen.
4. Klaslokalen en de schoolbibliotheek hebben meertalige bronnen voor
de leerlingen om te lezen of te studeren.
5. De moedertalen van de leerlingen worden visueel gemaakt in de
klaslokalen.
6. De leraar erkent de moedertalen van de leerling en gebruikt deze
voor onderwijs en leren. Leraren maken op een strategische manier
gebruik van translanguaging.
7. Alle meertalige leerlingen worden aangemoedigd om in andere talen
dan de taal van de school te lezen en te schrijven. Ze worden ook
aangemoedigd om translanguaging te gebruiken om dingen beter te
begrijpen.
8. Alle leerlingen worden aangemoedigd om te leren over andere talen,
met name de talen, culturen en geschiedenis van hun eigen
gemeenschap en die van hun klasgenoten.
9. Leerlingen nemen deel aan bewustmakingsprojecten
meertaligheid in hun gemeenschap.

over

10. Meertaligheid wordt ook geaccepteerd en erkend tijdens lessen die
als doel hebben om de taal van de school te leren (bijvoorbeeld de
lessen Nederlands in Nederland).
11. Er worden evenementen georganiseerd die de reis en geschiedenis
van alle leerlingen vieren.
Noteer hieronder wat je school zou kunnen doen om de algemene houding tegenover
meertaligheid te verbeteren op basis van de scores die je hebt gegeven.
Suggesties voor verbetering

