
 

 
ACTIVITEITENFICHE LAGERE SCHOOL 

Stellingenspel over 
taalafspraken voor het team 

 
 
 
 

Categorie   Tag     Doelgroep   Duur 

☒  Tolereren 

☒  Waarderen 

☒  Inzetten 
 

  ☐  leren over taal  

☐  taalprofiel  

☐  aandacht voor vorm    

☐  thuistaal als opstap 

 ☐  welbevinden  

☒  talenbeleid 

☐  talensensibilisering  

☐  ouderbetrokkenheid 

  ☒  eerste graad  

☒  tweede graad 

☒ derde graad 

  ☐  5 à 10 minuten    

☐  1 lestijd  

☐  meerdere lestijden   

☒ project  
 

 
Korte beschrijving activiteit: 
 
Schoolteams gaan op zoek naar hoe ze het beste omgaan met de talige diversiteit op school. Bij het uitwerken van de 
visie waar het hele team zich in vindt, komt er een punt dat er beslissingen genomen moeten worden over de regels en 
afspraken die er op school gelden rond het gebruik van de verschillende talen. Spreek eerst enkele basisregels af. Als 
schoolteam bepaal je samen de grenzen van wat er kan en niet kan voor jullie school. Die basisregels hou je het best 
beperkt:  

- Bv. Ieders taal mag er zijn, je taal hoort bij wie je bent. 

- Bv. We sluiten niemand buiten uit de communicatie. 

Stellingenspel 

Nadien kun je dan tot afspraken komen die binnen dat kader passen. Verdeel het team in drie groepen en laat elke groep 
één van de drie stellingen bespreken die uitspraak doet over het taalgebruik in de context van de klas, de speelplaats, het 
schoolgebouw en tijdens uitstappen. Het maakt immers een verschil of je het hebt over regels en afspraken die gelden 
tijdens de lestijd of tijdens de momenten waarin de leerlingen pauze hebben. 
De regels en afspraken zijn ook niet noodzakelijk dezelfde binnen de klasmuren als daarbuiten. De groepen bespreken de 
stellingen die ze kregen: 
 

- Wat vind ik van deze stelling?  

- Welke afspraken vind ik zelf nodig? 

- In welke afspraak vinden we ons allemaal? 

Elke groep komt tot een afspraak waar alle groepleden achterstaan. Die stellen ze voor aan de andere groepen. 
Bij de voorstelling schrijven de andere groepen op post-its welke aanpassingen ze eventueel zouden doen. Komt het team 
op die manier tot gedragen afspraken die ze aan de leerlingen kunnen voorleggen? 
 
Stellingen over taalgebruik in de klas 

- Ik laat toe dat kinderen in de klas hun thuistalen gebruiken. Dan voelen ze zich beter.  

- Ik geef in de klas aan dat de leerlingen Nederlands moeten spreken. 

- Ik doe wel eens een activiteit waarbij de thuistalen / andere talen in de kijker staan. 

Stellingen over taalgebruik op de speelplaats 

- Op de speelplaats mogen de kinderen praten wat ze willen. Omdat iedereen wel een mondje Frans kan, is dat de 
taal van de speelplaats. 

- Als we toelaten dat de kinderen de talen spreken die ze willen, worden er altijd kinderen uitgesloten. 

- Thuistalen toelaten op de speelplaats is oké, als we daar afspraken over maken in samenspraak met de kinderen. 
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Stellingen over taalgebruik binnen het schoolgebouw 

- In het schoolgebouw vraag ik de leerlingen om Nederlands te spreken. 

- Zolang er geen les bezig is, mogen de leerlingen van mij spreken wat ze willen buiten de klas. 

- Ik vind het oké om de leerlingen oogluikend toe te staan dat ze andere talen dan het Nederlands spreken in het 
schoolgebouw.  

Stellingen over taalgebruik tijdens uitstappen 

- Tijdens een uitstap praten de kinderen de talen die ze willen. Het moet ontspannen blijven. 

- Buiten de school moeten we uitdragen dat we een Nederlandstalige school zijn, dus praten de kinderen dan 
Nederlands. 

- Ik heb geen controle op wat kinderen in hun thuistaal zeggen, toch vertrouw ik de kinderen voldoende om hen toe 
te laten zelf te kiezen in welke taal ze praten als we op uitstap zijn. 

 
 
 
Meer info en bronnen: 
 
Maak het verschil op de speelplaats. Inspiratie voor positieve interactie tijdens de pauze. Geraadpleegd op 19 augustus 
2022 via https://verschilopdespeelplaats.files.wordpress.com/2014/05/brochure1.pdf  
 
Zie ook: https://www.brusselvoltaal.be/sites/brusselvoltaal/files/2020-11/ACTIVITEITENFICHE%20LO%20Taalafspraken.pdf  
 
Deze activiteit past binnen het uitwerken van een talenbeleid op school.  
Zie https://www.brusselvoltaal.be/3-aan-de-slag/omgaan-met-meertaligheid-aanpak#anchor-talenbeleidopschool  
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