
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kleuteronderwijs 

1. Welke talen spreek je? 

2. Welke talen hoor je op school? 
Mag je alle talen op school praten? 
Mag dat overal op school? 

3. Praat je wel eens met je vriendjes over verschillende talen? 
Praat je wel eens met je vriendjes over de regels over taal op school en in de klas?  

4. Vind je Nederlands een leuke taal? 
Wanneer praat jij Nederlands? 
Met wie praat jij Nederlands? 

 

 Lagere school 

1. Welke talen spreek je? 

2. Welke talen hoor je op school? 
Ken je de regels rond talen op school? 
Waar en wanneer mag je andere talen spreken? 
Volg je de regels? 
Wat gebeurt er als je de regels niet volgt? 
Wat denk je daarvan? 
Hoe voel je je daarbij? 

3. Praat je wel eens met anderen over verschillende talen? 
Praat je wel eens met anderen over de regels over taal op school en in de klas? 
Wil je iets kwijt aan de juf of de meester over de regels? 

4. Vind je Nederlands een leuke taal? 
Vind je Nederlands leren belangrijk? 
Hoe belangrijk zijn jouw andere talen? Wanneer en met wie praat je die? 
Wanneer praat jij Nederlands? 
Met wie praat jij Nederlands? 
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 Secundair onderwijs 

1. Welke talen spreek je? 

2. Welke talen hoor je op school? 
Hoe gaat jouw school om met meertaligheid? 
Wat vind je daarvan? 

3. Praat je wel eens met anderen over verschillende talen? 
Praat je wel eens met anderen over de regels over taal op school en in de klas?  
Heb je advies voor leerkrachten over hoe zij het beste omgaan met de verschillende talen op school? 

4. Vind je Nederlands een leuke taal? 
Vind je Nederlands leren belangrijk? 
Hoe belangrijk zijn jouw andere talen? Wanneer en met wie praat je die? 
Wanneer praat jij Nederlands? 
Met wie praat jij Nederlands? 
Heb je advies voor medeleerlingen over hoe ze het beste omgaan met het Nederlands? 

 


