Taalbeleid onderwijs Sint-Pieters-Leeuw
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Sint-Pieters-Leeuw is een Vlaamse gemeente. De officiële taal is het Nederlands en alzo ook
de onderwijstaal. Met het oog op de maximalisering van kansen van de leerlingen werkt de
school, met ondersteuning van het onderwijsflankerend beleid van de gemeente, aan een
optimale taalvaardigheid en gelijke kansen, in een sfeer van wederzijds respect samen met
ouders en partners. Alle basisscholen van Sint-Pieters-Leeuw, over de onderwijsnetten en –
koepels heen, hanteren dezelfde afspraken.
Wij worden hoe langer hoe meer Europese burgers, zeg maar wereldburgers. Toch willen we
erover waken dat het Vlaams karakter van onze school bewaard wordt. We wensen dat alle
leerlingen en ouders, die voor onze school kiezen, het Vlaams karakter van onze school
eerbiedigen. De voertaal is het Nederlands. In de klas, op de speelplaats en in de rij
gebruiken de leerlingen een verzorgde, Nederlandse omgangstaal.
Het is noodzakelijk dat ouders op de hoogte zijn van het belang van het Nederlands voor de
ontwikkeling van hun kind en om te functioneren, zich te integreren en te participeren in onze
Vlaamse gemeente. Voor alle kinderen en hun ouders is het belangrijk een goede kennis te
hebben of te verwerven van de Nederlandse taal.
Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het
wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed
mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Onze leerlingen moeten voldoende
Nederlands kennen om te slagen in het basisonderwijs.
De ouders staan positief ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of
taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en doen
er alles aan om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands.
Dit kan onder meer door:
-

uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub,
cultuurgroep, academie;
uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv- of radioprogramma’s te laten kijken/luisteren
en er samen met hem/haar over te praten;
geregeld Nederlandstalige boeken uit te lenen in de bibliotheek en uw kind aansporen
erin te lezen;
uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes;
uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten;
uw kind in te schrijven voor Nederlandstalige taalkampen;
te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn
huistaak, bij het leren van zijn lessen… (bv. uw kind in de studie laten blijven of een
Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken);
zelf lessen Nederlands te volgen;
…

Communicatie op de school
Alle communicatie tussen ouders en leerkrachten is in het Nederlands. Ouders die geen
Nederlands spreken dienen zich bij overlegmomenten (oudercontacten, praktische vragen,
briefwisseling, …) te laten bijstaan door een tolk (een familielid, buur, vriend, …). Met
uitzondering van de eerste twee jaar dat uw kind op onze school zit, kan er in een
gemeenschappelijke contacttaal gesproken worden bij dringende en gevoelige gesprekken.
Dit gesprek kan enkel gevoerd worden met de directie en/of de zorgcoördinator. De
leerkracht spreekt uitsluitend Nederlands en kan deelnemen aan dit gesprek.
In de communicatie met ouders stimuleren we op een positieve manier en met respect voor
de moedertaal het gebruik van het Nederlands en daarmee het aanbieden van

oefenkansen aan ouders. Elk contact tussen een Nederlandstalige, zijnde personeel, ouder,
medewerker, kind en een anderstalige, zijnde ouder, kind, bezoeker is een oefenmoment.
Tijdens schoolevenementen respecteren we de (talige) achtergrond van alle vrijwilligers en
helpende ouders. Het Nederlands is evenwel de verbindende taal in de samenwerking en in
communicatie met alle vrijwilligers.
We nemen deze maatregelen vooral in het belang van uw kind. Iedereen die zich aan deze
afspraken houdt en met onze school wil samenwerken, is hartelijk welkom. We zijn er zeker
van dat uw kind zich in onze school vlug thuis zal voelen.
Lessen Nederlands voor anderstalige ouders
In samenwerking met de dienst integratie worden op verschillende locaties in de gemeente
Nederlandse taallessen georganiseerd voor volwassenen, gericht op onderwijstaal. Voor
meer informatie betreffende locatie, tijdstippen en niveaugroepen, kan u terecht bij de
schooldirecteur of dienst integratie via 02 371 03 41 of integratie@sint-pieters-leeuw.be.
Extra informatie
Taalonderwijs:
https://www.sint-pieters-leeuw.be/leven-welzijn/levensloop/onderwijs-envorming/taalonderwijs
Integratie:
https://www.sint-pieters-leeuw.be/leven-welzijn/welzijn-gezondheid/inburgering-en-integratie
Taalstimulering:
https://www.sint-pieters-leeuw.be/node/687
Informatie rond het Taalbeleid van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw:
https://www.sint-pieters-leeuw.be/over-leeuw/bestuur-beleid/taalbeleid
Huis van het Kind:
https://www.sint-pieters-leeuw.be/leven-welzijn/huis-van-het-kind/

