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Filosofie 
 
Op de Mgr. Bekkersschool is taal het fundament van alle onderwijs-leerprocessen. Taal 
neemt daarmee een centrale plaats in binnen het gehele curriculum. Nederlands is daarbij 
de instructietaal en Engels de tweede taal die onze leerlingen leren. Daarnaast erkennen 
wij op onze school het belang van het ontwikkelen van de thuistalen van onze leerlingen. 
De thuistalen van onze leerlingen zijn het fundament waarop andere talen, waaronder het 
Nederlands en Engels, gebouwd worden. Alle leerkrachten zijn zich ervan bewust dat zij 
mede-verantwoordelijk zijn voor de taalontwikkeling van onze leerlingen en begrijpen  het 
belang van taal en de rol hiervan in alle onderwijs-leerprocessen. 
 
 
Taalbeleiddoelstellingen 
 
● Het faciliteren van leren en onderwijzen 

● Het vieren van de taaldiversiteit in onze leergemeenschap 

● Het mogelijk maken voor onze leerlingen om die vaardigheden, levenshouding, 

concepten en kennis te verwerven die noodzakelijk zijn om zich te ontwikkelen tot 

onafhankelijke, kritisch en creatief denkende mensen die hun hele leven lang leren  

● Ervoor zorgen dat de leden van onze leergemeenschap het belang van de 

(thuis)taalontwikkeling begrijpen en onderschrijven 

 

Het taal-onderwijsleerproces op de Mgr. Bekkersschool 

Op de Mgr. Bekkersschool wordt taalonderwijs geleid door de Language Scope and 
Sequence van het International Baccalaureaat, aangevuld met de kerndoelen en leelrijnen 
van het SLO (https://tule.slo.nl/). Taal staat centraal in alle vakgebieden en in elk aspect van 
onze leergemeenschap.   
Taal wordt gebruikt als een instrument om behoeften, gevoelens, ideeën en ervaringen te 
communiceren en om een begrip van de wereld te ontwikkelen.  Het is essentieel voor de 
ontwikkeling van sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden.  De manier waarop taal 
gebruikt wordt, is afhankelijk van context en publiek. Daarnaast verandert taal in de loop 
van de tijd. 
Taalontwikkeling is een levenslang proces van het begrijpen van en communiceren door 
middel van taal.  Taal bestaat uit zes gebieden (luisteren, spreken, lezen, schrijven, bekijken 
en presenteren), die met elkaar verweven zijn. Taalvaardigheden kunnen verder worden 
ontwikkeld door kinderen uit te nodigen tot actief leren, en, door het modelleren van rijk en 
correct taalgebruik, voorbeelden van effectieve communicatie te bieden.  Het ontwikkelen 
van vertrouwen in het eigen kunnen als gebruiker van taal is cruciaal om een productief en 
positief lid te worden van de wereld waarin we leven. 
 
 
Curriculum 
 
Mondelinge taal: spreken en luisteren 
 

Doel 

https://tule.slo.nl/


 

• De vaardigheden, het vertrouwen en het plezier van elke leerling in spreken en 
luisteren wordt zo volledig mogelijk ontwikkeld. 

 
Aanpak 

Spreek- en luisteractiviteiten zijn ingebed in het hele programma om leerlingen te helpen 
hun taalontwikkeling en het leren ontwikkelen en uitdrukken van ideeën in taal. 
Communicatie wordt in de leeromgeving van het kind aangemoedigd en gefaciliteerd en 
biedt studenten de mogelijkheid tot mondelinge interactie.  De school biedt een zinvolle en 
realistische context  voor taalgebruik die het kind in staat stelt om zijn of haar persoonlijke 
taaldoelstellingen te bereiken.  
Leerlingenverkennenen ervaren taal door middel van een breed scala aan situaties, 
bijvoorbeeld vragen, discussies en debat, en drama en rollenspel. Verhalen, literatuur, 
gedichten en liederen uit verschillende culturen, aangevuld met het eigen werk van 
leerlingen, inspireren de leerling tot het creëren van eigen werk op het gebied van 
gesproken taal. Leerlingen werken in verschillende vormen samen om discussie en 
samenwerken te faciliteren. Op deze manier kunnen ze ideeën en meningen vormen en 
delen. Leerlingen mogen experimenteren en fouten maken om zo geleidelijk vertrouwen 
opbouwen in hun eigen kunnen en ideeën.  
De thuistalen die gesproken worden binnen de leergemeenschap van de Mgr. Bekkersschool 
worden gewaardeerd, gerespecteerd en actief bevorderd. 
De leerlingen nemen ook deel aan vergaderingen en aan toneelspel, waaronder de groep 8 
musical. Deze bieden de mogelijkheid tot spreken in het openbaar. Gedurende het hele 
schooljaar is er gelegenheid voor leerlingen in alle groepen om de resultaten van hun 
onderwijsleerresultaten in verschillende vormen te presenteren. 
 
 
Beeldtaal: bekijken en presenteren 
 

Doel 

•  Leerlingen leren om op verschillende manieren te bekijken en te presenteren. 
Hieronder valt het interpreteren, gebruiken en construeren van visuele en 
multimediale voorstellingen. 

 

• Leerlingen ervaren en begrijpen hoe afbeeldingen en taal gebruikt worden om 
ideeën, meningen en waarden weer te geven. 

 
Aanpak 

Bekijken en presenteren zijn processen die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van taal. 

Afbeeldingen geven kijkers onmiddellijk toegang tot gegevens. Daarom krijgen leerlingen de 

mogelijkheid om de aard en functie van beelden juit verschillende soorten media te 

verkennen en kritisch te analyseren. Het leren begrijpen en gebruiken van verschillende 

media vergroot het scala van informatiebronnen. Ook vergroot en bestendigt dit de 

expressieve vaardigheden van studenten. Het presenteren van informatie is een belangrijke 

vaardigheid die door inoefening ontwikkeld wordt. Taal left een belangrijke verbinding 

tussen thuis en school. In het lesprogramma Primary Years Programme (PYP) wordt de 

ontwikkeling van alle talen die gesproken worden binnen de leergemeenschap optimaal 

aangemoedigd. 



 
 
Geschreven taal: lezen en schrijven 
 

Doel 

• Het ontwikkelen van het vermogen van elke leerling om te kunnen lezen, begrijpen, 
en reageren op alle soorten van het schrijven. 

 

• Leerlingen kunnen lezen voor hun plezier of het verzamelen van informatie en zij 
begrijpen wat zij lezen. 

 
Aanpak 

Technisch en begrijpend lezen vormt een belangrijk onderdeel van de leesontwikkeling. In 

groep 1 en 2  maken leerlingen kennis met klanken en letters en tekstbegrip door middel van 

het luisteren naar en bespreken van prentenboeken en andere teksten. Dit is de 

voorbereiding op het aanvankelijk leesproces in groep 3. In groep 3 leren leerlingen lezen 

door middel van het aanvankelijk leesproces. Gedurende dit proces ligt de nadruk op het 

aanleren van leesvaardigheden, welke direct toegepast worden in het onderzoekend leren 

dat plaatsvindt in deze groep. In groep 3 tot en met 8 krijgen leerlingen door het 

ontwikkelen van technische en begrijpende leesvaardigheden, en het uitbreiden van de 

woordenschat, toegang tot een steeds breder scala aan teksten. Hierdoor groeit hun 

toegang tot informatie die nodig is voor het onderzoekend leerproces. Door het 

personaliseren van de onderwijsleerprocessen van individuele leerlingen door middel van 

differentiatie, sluit het onderwijs aan bij hun zone van naaste ontwikkeling. Hierdoor leggen 

leerlingen een solide fundering op het gebied van lezen, waarop zij hun leven lang kunnen 

blijven voortbouwen. Naast zorgvuldig geselecteerde teksten die de leesvaardigheid 

vergroten, hebben leerlingen ook toegang tot de school bibliotheek, waar zij vrij 

leesmateriaal kunnen kiezen. 

Daarnaast lezen leerkrachten regelmatig voor in de klas. 

Ouders worden geinformeerd over en betrokken bij het leesproces en aangemoedigd om 

met en voor hun kinderen te lezen. 

  
 

Evaluatie 

Op de Mgr. Bekkersschool wordt de technische leesvaardigheid van alle leerlingen vanaf 

groep 3 twee maal per jaar getoetst door middel van de AVI toets (Cito) en de DMT 

(Cito)toets. Daarnaast wordt twee maal per jaar de begrijpende leesvaardigheid getoetst 

door middel van de Cito toets Begrijpend Lezen.  

In groep 3 wordt ook de woordenschat getoetst door middel van de Cito- woordenschat 

toets. In groep 1 en 2 wordt de voorbereidend leesontwikkeling door middel van formatieve 

evaluatie vastgelegd. Hiervoor gebruiken wij observatieinstrument Kijk! 

Toetsresultaten worden gebruikt als onderdeel van het bepalen van nieuwe leerdoelen van 

leerlingen op het gebied van leesvaardigheid en taalbegrip. Leerlingen hebben hierbij ook 

eigen inbreng. 

 
Geschreven taal: schrijven 
 



Doel 

• Leerlingen ontwikkelen het vermogen om betekenis te creëren en dit over te 
brengen door middel van  geschreven taal. 

• Leerlingen ontwikkelen schrijfvaardigheden, inclusief het produceren van een 
duidelijk handschrift. 

 
Aanpak 

Door middel van aanvankelijk schrijven leggen leerlingen de basis voor hun begrip van de 

relatie tussen geluiden en letters. Aan de hand van de kerndoelen en leerlijnen van het SLO 

raken leerlingen op gestructureerde wijze bekend met spellingpatronen en 

woordstructuren. Aan de hand van formatieve testen en de Cito-toets (spelling, halfjaarlijks) 

worden individuele doelstellingen voor en met de leerlingen bepaald. 

Effectieve schriftelijke communicatie bestaat uit het vormen, articuleren en communiceren 
van ideeën, en het op samenhangende wijze organiseren hiervan voor de lezer. Hiervoor 
moet de leerling begrip hebben van duidelijke tekststructuren, bewustzijn van het doel, de 
context en de doelgroep waarvoor hij of zij schrijft. Hiervoor heeft de leerling een 
toerijkende woordenschat en grammaticale kennis nodig.Voor geschreven taal wordt deze 
wordt impliciet en expliciet aangeleerd van groep 3 tot en met groep 8.  Schrijfvaardigheid 
wordt zoveel mogelijkondergebracht in de onderzoeksthema’s van ons 
onderzoeksprogramma.   
 
Schrijven omvat een breed scala aan genres en kinderen leren het schrijven van zowel fictie 
als non-fictie. Schrijven is vakgebiedoverstijgend en wordt gebruikt in het hele curriculum. 
Het werk van de student wordt besproken en aandacht wordt besteedt aan doel, stijl, 
presentatie, grammatica, interpunctie en spelling. 
 
Leerlingen schrijven voor verschillende doeleinden en doelgroepen. Zij ontwikkelen hun 
vaardigheden door het produceren van formeel, informeel, persoonlijk en reflecterend 
schrijven. De hiervoor gebruikte vormen zijn informatief en overtuigend schrijven, het 
schrijven in rijmvorm en van rollenspel, verhalend schrijven, waaronder het schrijven van 
dialogen zijn. Ook wordt aandacht besteedt aan schriftelijke communicatie in de vorm van 
brieven en emails. 
 
Informatie- en communicatietechnologie (ICT) en taal  
 

Doel 
- ICT heeft tot doel ons taalonderwijs en het leerproces van leerlingen te  

ondersteunen 
 

Aanpak 
De smartboards worden gebruikt voor het schrijven van informatie en voor het delen van 
teksten, foto's, studentenwerk en videoclips. Voorbeelden van andere tools die we 
gebruiken om te leren zijn video, Office Teams en adaptieve leermiddelen. Studenten 
gebruiken ICT waar nodig als integraal onderdeel van het schrijfproces, inclusief het doen 
van onderzoek via  het internet. Studenten hebben toegang tot ICT voor het opstellen en 
maken van eindproducten.  
 

• De verbinding tussen thuis en school 
 



Doel 
-Ouders  worden ondersteund bij de begeleiding van de taalontwikkeling van hun 
kinderen op het gebied van gesproken en geschreven taalvaardigheden 
-Ouders worden geïnformeerd over hoe zij hun kinderen kunnen ondersteunen op 
het gebied van taalontwikkeling. 

 
Aanpak 

De Mgr. Bekkersschool hecht waarde aan de relatie met ouders op het gebied van de 
ondersteuning van de taalontwikkeling van hun kinderen.  
Ouders zijn betrokken bij het leerproces van hun kinderen door het bijwonen van 
ouderavonden verzorgd door de school, waarbij mondelinge feedback wordt gegeven over 
de  vooruitgang van hun kinderen en hun leerdoelen. Ook worden ouders door middel van 
posts op onze Social Schools omgeving op de hoogte gehouden van hetgeen hun kind leert 
in de klas en wat ouders zelf kunnen doen om de ontwikkeling in de klas thuis te 
ondersteunen. Ouders worden aangemoedigd om met hun kind te lezen en om het voor te 
lezen. 
 

• Engels 
 

Doel 
-Alle leerlingen krijgen een gedifferentieerd Engels programma aangeboden 
 

Aanpak 
Alle leerlingen van de Mgr. Bekkersschool leren  de Engelse taal, om hen voor te bereiden op 
een steeds verder verinternationaliserende wereld waarin Engels een van de meest 
gesproken talen is. Engels wordt aangeboden als extra taal in de groepen 1 tot en met 8. Ons 
doel is het versterken van het inzicht dat mensen andere talen dan Nederlands gebruiken 
om te communiceren, en om studenten in staat te stellen hun studie Engels in het 
voortgezet onderwijs met een goede basis voort te zetten. De lessen zijn gestructureerd om 
kinderen een plezierige kennismaking met de taal en cultuur te bieden. Studenten leren de 
basistaal die nodig is voor eenvoudige dagelijkse communicatie. De lessen worden 
spelenderwijs aan de hand van spelletjes, liedjes en creatieve activiteiten aangeboden. Waar 
mogelijk zijn de Engelse lessen gekoppeld aan het Onderzoeksprogramma van de school. 
 

• Nederlands als extra taal (NT2) 
 

Doel 
 

- Het ondersteunen van niet-Nederlandstalige leerlingen bij het leren van Nederlands als 
extra taal 

 
Aanpak 

 
Op de Mgr. Bekkersschool vieren we dat onze studenten verschillende talen spreken, terwijl 
we het leren van het Nederlands als extra taal ondersteunen.  
 
Op de Mgr. Bekkersschool erkennen we dat onze studentenpopulatie grotendeels bestaat 
uit kinderen die Nederlands leren als extra taal. Leerkrachten differentiëren  hun instructie 
om zo individuele leerlingen te ondersteunen in hun taalontwikkeling. Alle docenten hebben 



ervaring met het onderwijzen van NT2 -studenten. Studenten hebben toegang tot NT2 -
ondersteuning, afhankelijk van hun behoeften. 
 
Leerkrachten beoordelen regelmatig de individuele behoeften van studenten. Ze gebruiken 
de voorkennis en ervaring die leerlingen van het Nederlands hebben om  hun leerproces te 
verbeteren. De leerkracht werkt samen met ouders en medewerkers aan de ontwikkeling 
van een programma voor de student. Leerkrachten en onderwijsondersteuners gebruiken 
verschillende spellen en middelen bij het ontwikkelen van een taalprogramma. 
 
Waar mogelijk krijgen NT2-leerlingen individueel of in kleine groepjes extra ondersteuning. 
Leersessies kunnen plaatsvinden binnen of buiten de klas, afhankelijk van de behoeften van 
de student. De vooruitgang van NT2-leerlingen wordt regelmatig beoordeeld door de 
leerkracht en de intern begeleider, waarna het programma van de leerling naar diens 
leerbehoefte wordt bijgesteld.  
 
 

Thuistalen 
 
Op de Mgr. Bekkersschool onderkennen we dat veel van onze studenten thuis meer dan 
één taal spreken. NT2 leerlingen kunnen binnen twee jaar gespreksmatig vloeiend 
Nederlands spreken in sociale situaties. Het kan echter vijf tot zeven jaar duren voordat 
studenten volledig competent zijn in het gebruik van academische taal. De actieve 
ontwikkeling van het gebruik van de thuista(a)l(en) thuis, beïnvloedt de tijd die nodig is 
om het Nederlands te verwerven in positieve zin. We bevorderen thuistalen door middel 
van gesprekken met ouders over het belang van het spreken van hun thuistalen met hun 
kinderen, het onder de aandacht brengen van de diverse talen van de leerlingen binnen 
de groepen van de school. Daarnaast verzorgen we waar mogelijk bibliotheekboeken in 
thuistalen.  

 
 


