Aan de slag

Taaltovenaar

EEN TAALWEDSTRIJD
Een poëtische zin van exact zes woorden,
waarvan één Verplicht woord: dat is de
‘Taaltovenaar’. Een wedstrijd die het taalbeleid
van GO! Atheneum Klein-Brabant in Bornem
ieder jaar organiseert in de aanloop naar de
Poëzieweek. Het is nu al het vierde jaar op
rij dat we ons mogen verwarmen aan
de creativiteit van onze leerlingen.
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Vier jaar geleden hoorde ik voor het eerst
over de taalwedstrijd ‘De Taaltovenaar’ op
radiozender MNM. Het was een leuk concept dat ik graag eens wou uitproberen
met mijn leerlingen. Zo gezegd, zo gedaan. Een week later testte ik het uit met
mijn zesdejaars. De leerlingen maakten
prachtige poëtische zinnen. Gestaafd met
mooie voorbeelden trok ik mijn stoute
schoenen aan en vroeg de directeur of ik
een taalwedstrijd mocht organiseren voor
de ganse school. Ik kreeg onmiddellijk
groen licht en zo werd de ‘Taaltovenaar’
op onze school geboren.

DE WEDSTRIJD
Tijdens de lessen Nederlands, PAV en
MAVO geven we elke leerling in aso, tso en
bso de tijd om een poëtische zin te bedenken en op te schrijven. De leerlingen krijgen
een kaartje waar ze aan de ene kant hun
naam en klas schrijven en aan de andere
kant hun zin. Een jury van taalleerkrachten
beslist dan op basis van de bedachte zin
wie er naar de volgende ronde mag. Op

deze manier stimuleren we elke leerling,
ongeacht leeftijd en studierichting, om
creatief met taal bezig te zijn, met verrassende en diepzinnige zinnen als resultaat.
In totaal zijn er drie rondes, en de winnaar
krijgt een leuke prijs en een certificaat.

De afstand die ons dichter
bracht (Ayla Rumes – 15 jaar)
Afstand is een soort liefde
vandaag (Bryan Flies – 13 jaar)
Afstand kwam hard in mijn
hart (Xavier – basisschool)
Moeilijkheden zijn zoals
afstanden, overbrug ze!
(Kasper)

TAALTOVENAARTJE
We delen ons schooldomein met BS De
Linde. Omdat er op liefde voor taal geen
leeftijdsgrens staat, hebben we ook de
basisschool betrokken in de competitie. De derde graad van de basisschool
neemt samen met onze eerste graad
secundair deel aan het ‘Taaltovenaartje’.
In de basisschool leeft deze wedstrijd
enorm. De leerlingen verzamelen zich
zowat onmiddellijk rond de affiche die
aangeeft wie er naar de volgende ronde
mag. Doen jullie volgend schooljaar ook
mee met deze fantastische taalwedstrijd?

De afstand bepaalt de liefde
niet (Maithé)
Afstand maakt leegte, leegte
wortelt diep (Stan Pauwels 14 jaar)
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