
Op de Gentse freinetschool van mijn 
kinderen geven ouders meermaals per 
jaar ateliers, zowel bij kleuters als in 
de lagere school. In die ateliers gaan 
ze in een klein groepje bijvoorbeeld 
knutselen of  voorlezen. Twee à drie 
kinderen per klas kiezen voor een 
bepaald atelier, en vormen zo over de 
leeftijden heen nieuwe groepen. Een 
initiatief  dat ervoor zorgt dat de kin-
deren elkaar beter leren kennen, veel 
leren van elkaar én van een nieuwe juf  
of  meester. Keer op keer merkten we 
echter dat steeds dezelfde ouders zo’n 
atelier geven. Ook bij de andere acti-
viteiten op school blijkt een bepaalde 
groep ouders, vaak anderstalig, de op-
vallende afwezige te zijn. Hoe kunnen 
we ook hen bereiken en betrekken bij 
het schoolgebeuren? 

In de ouderraad besloten we in te zetten 
op talensensibilisering. Dat concept is 
verre van nieuw. Al jaren geleden toon-
de onderzoek aan wat voor positieve 
effecten talensensibilisering heeft op de 
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ontwikkeling van meertalige competen-
ties bij leerlingen. Het leek ons een goede 
manier om een brug te vormen met alle 
ouders. En zo ontstonden de taalateliers. 

We vroegen (groot)ouders met een 
andere moedertaal dan het Neder-
lands of  ze in twee sessies van 45 
minuten een initiatie in die taal wilden 
geven. Ze kregen daarvoor een lesvoor-
bereiding ter inspiratie, maar konden 
uiteraard ook hun eigen materiaal 
uitwerken. In totaal waren er zo 14 
taalateliers, met een mix van minder-
heids- en prestigetalen (2x Spaans, 
2x Arabisch, 2x Duits, 2x Russisch, 
1x Tsjechisch, 1x Turks, 1x Engels, 
1x Frans, 1x gebarentaal, 1x West-
Vlaams). Elke leerling koos een cluster 
van 2 talen (talen zonder familieband, 
vooraf  door ons gegroepeerd, bv. Ara-

bisch en Engels). De groepen telden 
elk 8 à 10 kinderen, en per groep was 
er, naast de leerkracht, ook een andere 
ouder ter ondersteuning aanwezig.  

Het bleek een groot succes! De ouders 
zelf  vonden het een toffe en nuttige 
ervaring. Er werd als het ware een 
netwerk gecreëerd onder de aanwezi-
ge ouders, waardoor we achteraf  een 
lichte toename merkten in hun betrok-
kenheid op school. Er is duidelijk een 
barrière doorbroken. En de kinderen? 
De meertaligen van wie de ouders een 
atelier gaven, waren erg blij en trots 
dat hun ouders op school kwamen, en 
dat hun thuistaal eens centraal stond. 
Ze bleken ook telkens voor het atelier 
in hun moedertaal te kiezen. Ook voor 
de kinderen met Nederlands als thuis-
taal bleken er positieve effecten te zijn. 

We zagen dat zij talen vergeleken en 
een beter besef  kregen van (taal)diver-
siteit en de uitdagingen die daarmee 
gepaard gaan.  

Hoe kort deze interventie ook was, de 
minimale inspanning leverde in onze 
ouderraadogen een maximale uitkomst 
op. We hadden uiteindelijk (een paar) 
moeilijk te bereiken ouders betrok-
ken, en tegelijkertijd de leerlingen een 
mooie voormiddag bezorgd. Door het 
succes maken de taalateliers nu deel 
uit van het vaste aanbod op school: elk 
jaar is er 1 taalatelier voor de kleuters 
en 1 voor de lagere school. Idealiter 
worden ze later geïmplementeerd en 
verankerd in het taalbeleid van de 
school, zodat hun bestaan niet langer 
afhankelijk is van de goodwill van enke-
le organiserende ouders.


