
 

 

 

 

 

 

School 
De Klimpaal, Sint-Jans-Molenbeek 

Situering van de school  
De Klimpaal ligt in hartje Oud-Molenbeek, op een steenworp van het kanaal, de Brusselse Vijfhoek en metrostation Graaf 
van Vlaanderen. 

De Klimpaal biedt Freinetonderwijs van het GO! aan. De meeste kinderen komen uit gezinnen waar minstens één ouder 
Nederlandstalig is. De school trekt daarnaast steeds meer ouders aan met een andere thuistaal dan het Nederlands. Veel 
van die ouders wonen in de onmiddellijke buurt van de school, waar Brusselse kenmerken als armoede, culturele 
diversiteit, meertaligheid en slechte huisvesting zichtbaar zijn. 

De school gaat constructief om met die diversiteit. Ze ziet ze als een meerwaarde, waarbij ze elke taal die kinderen de 
school inbrengen als een rijkdom en troef voor alle kinderen beschouwt. 

Wat?  
Waarom?  

De school wil ervoor zorgen dat ouders thuis en in de vrije tijd een open houding tegenover het Nederlands 
aannemen.  

Wat?  

De school stimuleert ouders die thuis geen Nederlands spreken om in de thuistaal te spreken met hun kinderen.  

Daarnaast informeert de school ouders op verschillende manieren over meertaligheid en het verloop van de 
taalverwerving. De ouders organiseren zelf wekelijks een oudercafé om elkaar informeel beter te leren kennen en even 
gezellig samen te zijn. Tijdens enkele van die oudercafés gaat een klasleerkracht, ondersteuner of directie met hen in 
interactie over wistje-datjes over meertaligheid. Het schoolteam kreeg hierin ondersteuning van het Onderwijscentrum 
Brussel. 

De school zet bovendien samenwerkingen op met partners die kunnen helpen om de meertaligheid thuis een plaats te 
geven. Zo schrijven de ouders vrije teksten en komen ze zelf boekjes in de eigen taal voorlezen tijdens de voorleesweek. 
Ouders worden daarnaast betrokken bij specifieke schoolinitiatieven zoals ateliers, projecten en werkgroepen. Daar mogen 
ze hun moedertaal gebruiken. 

Tips 
 Introduceer de wist-je-datjes tijdens een activiteit waar ouders sowieso aan deelnemen, zoals bijvoorbeeld tijdens een 

oudercafé. Zo breng je het thema vanzelf onder de aandacht. 

 Schrijf de wist-je-datjes op een grote flap papier. Dat trekt de aandacht. Loop rond en knoop een gesprekje aan met de 
ouders door ernaar te verwijzen. 

 Komt er een geanimeerd gesprek op gang en kan dat groepje verder? Ga dan naar een volgend groepje ouders om daar 
ook de discussie op gang te brengen. 

 Taalafspraken in de klas hoef je niet met de ouders te bespreken. Stimuleer hen om er thuis eens naar te vragen bij hun 
kinderen. Zo werk je in één klap aan de thuisbetrokkenheid. 

ZO DOEN ZIJ HET: 
Oudercafés met wist-je-datjes 
over meertaligheid 



 

- 2 - 
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