Sterke taalontwikkeling
bij jonge kinderen
In het Amsterdamse onderwijs is een schat aan talen te
vinden. Hoe maak je gebruik van al die talen in de
onderbouw en zet je het aanbod betekenisvol in?
Hoe zorg je voor een contextrijke taalomgeving op jouw
school?

Het ABC biedt workshops, studiemiddagen, trajecten en
coaching on the job om tot een sterkere taalontwikkeling
bij jonge kinderen te komen. Daarmee maak je het
bestaande taalaanbod betekenisvol en rijk.
Leer denken in (nieuwe) mogelijkheden!

WWW.HETABC.NL/TAAL

Meer informatie?
Neem voor meer informatie of
een sparringpartner contact op
met Monica de Wit.
Monica de Wit
Onderwijsadviseur
Taal & VVE
mdewit@hetabc.nl
06 - 31 63 15 47

Werken vanuit een taalvisie en de
ontwikkeling van het jonge kind.
De aanpak is praktisch, dynamisch en op maat. We stemmen af op de specifieke
behoeften van de professionals op de (voor- en vroeg) scholen.
Jonge Nieuwkomers & meertaligheid

Begrijpend luisteren & woordenschat

✓ We gaan uit van de mogelijkheden van

✓ We bieden praktische tools voor het

meertaligheid en leren dit om te zetten in
de praktijk waarbij de eerste (moeder)taal
een fundament vormt voor het leren van
een tweede taal.

aanbieden van rijke (school)taal en het
aanleren van nieuwe woorden vanuit het
werken met prentenboeken.

✓ Ouders worden betrokken als belangrijke
partner bij de thema’s (aanmoediging &
steun van ouders voor de taalontwikkeling
van hun kind).

✓ Een aanbod met verschillende tekstsoorten
vormt het uitgangspunt, waarbij op een
natuurlijke manier strategieën kunnen worden
ingezet die praktisch & spelenderwijs toe te
passen zijn in de praktijk.

✓ Het voeren van een flexibel beleid door om
te beginnen de moedertalen te erkennen
zodat de talige diversiteit die zich aandient
op school als een meerwaarde te zien.
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“Wat ik vooral geleerd heb is dat ik, met de praktische tips
die zijn gegeven, nog veel meer uit de kinderen kan halen!”
Leerkracht Basisschool de Wiltzangh

