Gemeente Breda – Interventie Taalklassen voor volwassenen binnen de basisschool
In 2014 is de eerste Taalklas ontstaan op één van de onderwijskansenscholen binnen de gemeente Breda. Voor de veelal
niet-Westerse ouders bleek de component “taal” de belangrijkste factor te zijn om de drempel van de school over te
stappen. Met hulp van de subsidie van o.a. de Gelijke Kansen Alliantie hebben we dit uit kunnen breiden naar drie
onderwijskansenscholen in Breda. Op elke school wordt lesgegeven op 4 niveaus; Alfa, A1, A2 en B1.
De Taalklas voor volwassenen binnen de basisschool blijkt een
succesformule te zijn om meer in contact te komen met de ouders en
daardoor de ouderbetrokkenheid te vergroten. De taallessen en het
wekelijkse contact geven ouders meer zelfvertrouwen en autonomie en
het vergroot de verbondenheid met elkaar. Dit alles heeft natuurlijk
indirect een positief effect op de ontwikkeling van hun kinderen.
De Taalklassen zijn gestart met als doel te kunnen communiceren met de
ouders, door hen de Nederlandse taal te leren terwijl hun kind naar de
basisschool gaat. Tegelijkertijd informeren en verduidelijken we aan de
ouders wat er op de basisschool en in de wijk speelt (denk aan nieuwsbrieven).
Gaandeweg de ontwikkeling van de Taalklassen ontdekten we steeds
meer mogelijkheden waarmee we de kansen op succes en geluk
zouden kunnen vergroten. We zijn ons naast de lessen aan de ouders
óók zeer bewust gaan bezighouden met de taalontwikkeling van hun
baby’s en peuters. Deze worden opgevangen tijdens de lessen van de
ouders in hetzelfde gebouw. Alles onder één dak, wat het heel
laagdrempelig maakt. Daarnaast maken we ouders bewust van het
effect van hun eigen taalvaardigheid op de taalontwikkeling van hun
jonge kind.
Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan het lezen, schrijven, luisteren en spreken van de Nederlandse taal. De
methodes staan veelal dichtbij de belevingswereld van de ouders. Verder krijgen ouders ook de mogelijkheid om deel te
nemen aan extra spreek- en leesgroepen. De lessen worden gegeven door voormalig groepsleerkrachten van school
die bijgeschoold zijn tot docent NT2. Zij worden ondersteund door vrijwilligers die helpen tijdens de lessen, bij het
extra lezen/spreken en bij de oppas voor de jonge kinderen.
Sinds kort hebben we een eigen stichting opgericht om voor gemeenten, scholen en bedrijven taalklassen op te zetten
op laagdrempelige locaties.

