Nederlands

-

Netwerkdag Taalcoordinatoren Landelijk Netwerk taal in het basisonderwijs

5 april 2018
22

9

1
5

6

uitgever, IB, adviseur, ...

Op welke manier doet deze visie voldoende recht aan de ontwikkeling en kansen van iedere
leerling? Licht uw antwoord toe.

In welke mate doet deze visie voldoende recht aan de recente vakinhoudelijke en
wetenschappelijke inzichten? Licht uw antwoord toe.

Er wordt een karakteristiek gegeven van het leergebied, waarbij wordt gesteld dat het drie
domeinen kent die evenwichtig en in samenhang worden aangeboden: taalvaardigheid, kennis
over taal en fictie/literatuur. In hoeverre is deze indeling functioneel en dekken de domeinnamen
de lading?

In hoeverre is het wenselijk om in deze visie een specificatie op te nemen ten aanzien van wat we
onder tekst verstaan? En onder fictie/literatuur? Kunt u een beschrijving geven van wat u onder
tekst en/of fictie/literatuur verstaat (en wat niet)?

In hoeverre passen alle onderdelen van de visie logisch bij elkaar? Licht uw antwoord toe.

Deze landelijke visie op het leergebied Nederlands dient als uitgangspunt voor de nieuwe
kerndoelen en eindtermen. Welke onderdelen vindt u sterk en/of welke onderdelen vindt u
onderbelicht, die u in uw eigen schoolcurriculum wel aan de orde stelt en/of zou willen stellen?
Sterk: dat functioneren in de maatschappij het overkoepelende doel is, aandacht voor taal bij
andere vakken en samenhang tussen taaldomeinen, expliciete aandacht voor literatuur.
Onderbelicht: digitaal lezen en digitale geletterdheid, het sociale aspect van taal (verbinden,
invoelen), mondelinge taalvaardigheid, gebruiken van taal als expressiemiddel (creativiteit en
plezier beleven aan taal), mondelinge taalvaardigheid, nadere uitwerking van interactief en
betekenisvol, gebruik eigen taal in meertalige context
Vragen: Waarom fictie en literatuur apart en niet geintegreerd, met ook non-fictie teksten hierbij?
Waarom driedeling taalvaardigheid/kennis over taal/fictie, en niet kennis/vaardigheden/attitudes?
(beter merkbaar
meetbaar) Leidt driedeling niet tot fragmentatie
het onderwijs? Hoe kun je

In hoeverre zijn de ambities en doelen beschreven in deze visie, haalbaar voor de
leerlingpopulatie op uw school?

Als de leerling het uitgangspunt is en zijn voorkennis wordt gebruikt om hem te laten groeien, is
deze visie voor iedere leerling haalbaar (zie Biesta). Het is een grotere uitdaging voor de
leerkracht, zeker als de idealen en de praktijk ver uit elkaar liggen. Voor leerkrachten die dat nog
niet eerder hebben gedaan, is geintegreerd werken ingewikkeld. Methodes geven houvast, zeker
in de bovenbouw, en leerkrachten hebben behoefte aan duidelijk omschreven 'kerndoelen' zodat
duidelijk is waaraan wordt gewerkt. De transitie van methodegericht werken naar werken volgens
deze visie moet goed geïmplementeerd worden. Bij de kleuters wordt veelal op deze manier
gewerkt: taal is dan onderdeel van wereldverkennen.

Bij Nederlands leer je lezen, schrijven, praten en luisteren. Je leert over fictie/literatuur (verhalen,
boeken) en je leert hoe je over taal en taalverschijnselen kunt praten. Wat vind jij belangrijk om te
leren in het taalonderwijs/het leergebied Nederlands? Waar zou het volgens jou over moeten
gaan? Leg ook uit waarom je dat vindt.

Bij Nederlands leren leerlingen in primair en voortgezet onderwijs doelgericht taal te gebruiken op
school, in beroep en dagbesteding. Ook leren ze over fictie/literatuur en ze leren hoe ze over taal
en taalverschijnselen kunnen praten. Wat vindt u belangrijk dat uw kind leert in het
taalonderwijs/het leergebied Nederlands?

Waar zou het taalonderwijs/Nederlands volgens u over moeten gaan? Leg ook uit waarom u dat
vindt.

In hoeverre bereidt de inhoud die in deze visie op het leergebied Nederlands beschreven wordt,
voldoende voor op het vervolgonderwijs? Licht uw antwoord toe.

Het is een gemis dat opleiders geen deel uitmaken van het ontwikkelteam.
Vragen moeten meer naar het werkveld toe gericht worden en meer worden uitgesplitst (is nu nog
te algemeen en veelomvattend).
Staat integratie en het opnemen van persoonlijke vorming niet haaks op het terugdringen van de
workload van de leerkracht? Er wordt immers meer van hem/haar verwacht.

