TAAL CENTRAAL
Online congres voor leerkrachten op woensdag 28 april
Overzicht sprekers

OPENING EN VOORWOORD

WELKOM
Opening congres door schepen van Flankerend
Onderwijsbeleid Pablo Annys en schepen van
Cultuur Nico Blontrock.
Pablo Annys en Nico Blontrock vertellen waarom
taal belangrijk is voor hen.

GERDA DENDOOVEN
Inspirerend voorwoord door illustrator en auteur
Gerda Dendooven
Gerda Dendooven schrijft en tekent al jaren
kinderboeken. Ze doceert grafische vormgeving in
Gent. Ook ontving ze al meerdere bekroningen
voor haar werk. Gerda weet als geen ander hoe
belangrijk boeken en lezen zijn. Ze staat als echte
leesbevorderaar op de barricades om kinderen en
jongeren te blijven stimuleren om te lezen.

KEYNOTESPEAKER

KRIS VAN DEN
BRANDEN
Hoe krijgen we de dalende trend in de
leesvaardigheid gekeerd? Hoe werken we effectief
aan de schrijfvaardigheden van de leerlingen?
Vaak krijgen scholen te horen dat alle
leerkrachten (van alle leerjaren en alle vakken)
daar hun steentje aan kunnen bijdragen. Maar hoe
werkt dat dan precies? En hoe krijg je een
schoolbreed taalbeleid echt op gang?
In mijn presentatie verbind ik concrete
praktijkvoorbeelden met recent wetenschappelijk
onderzoek naar krachtig taalonderwijs doorheen
het hele curriculum.
Kris Van den Branden is hoogleraar taalkunde en
het hoofd van de educatieve master talen
(lerarenopleiding) aan de Faculteit Letteren van de
KU Leuven. Aan diezelfde universiteit is hij
academisch promotor van het Centrum voor Taal
en Onderwijs. Hij is de auteur van tal van boeken
en artikels over taalonderwijs en taalbeleid, en is
de auteur van de veelgelezen onderwijsblog
"Duurzaam Onderwijs ( "duurzaamonderwijs.com").

LAGER ONDERWIJS

ISABELLE GIELEN
Dyslexie
Als leren lezen veel moeite kost, leidt dat tot
teleurstelling, ontgoocheling, frustratie. Dan is het
belangrijk om in te zetten op twee sporen. We
moeten oefenen op maat. Zo kan het kind terug
vertrouwen opbouwen. 'Ik kan dit wel!' We moeten
ook inzetten op leesplezier door te kiezen voor
boeiende boeken die kinderen prikkelen om te
beginnen lezen en om verder te lezen. En
natuurlijk gaan we ook samen lezen en voorlezen
want door te luisteren naar verhalen ontdekken
kinderen de kracht van boeken.

NELE TILLEMAN
KNapp gelezen
Lezen is leuk en ontspannend, maar onze
leerlingen hebben niet altijd zin in lezen. Een
stimulerende leescultuur op school en thuis
beïnvloedt het lezen van jongeren enorm. Hoe
kunnen we dit op school creëren? Tijdens deze
sessie zet ik jullie graag op weg. Ik reik tools aan
om een boekbespreking te pimpen en media te
integreren in het voorstellen van hun boek en als
ondersteuning bij het lezen. Waarom? Het gebruik
van media motiveert de leerlingen. Bovendien
kiezen leerlingen nog altijd makkelijker een boek
dat creatief werd voorgesteld door een klas- of
leeftijdsgenoot. Maak van het lezen knAPP gelezen.

LAGER ONDERWIJS

BOEKENMEESTER
RIEN
Leesmotivatie in de klas
Leesmotivatie aanscherpen in de klas, het is een
oud zeer in ons lager onderwijs. Wat met
'zwakkere' lezers? Hoe krijg je een kwajongen met
zijn neus in de boeken? Zijn er kinderen die niet
graag lezen? Rien Deleu, die in 2020 verkozen
werd tot Beste Boekenmeester, biedt een mogelijk
antwoord en inspiratie voor de praktijk.

CAROLIEN FRIJNS
Meertaligheid in de klas
Carolien Frijns is onderzoeker aan het Centrum
voor Taal en Onderwijs in Leuven. Ze is
gepromoveerd op onderzoek naar NT2-verwerving
bij kleuters, en heeft ruime ervaring met
onderwijsontwikkelingsprojecten en vorming van
(toekomstige) leerkrachten.

LAGER ONDERWIJS
JUSTINE PILLAERT
Taalsterk!
Kwaliteitsvolle interacties zijn voor elke leerling
een basisvoorwaarde voor taalstimulering, zeker
voor anderstalige nieuwkomers. Toch blijken er in
de klas nog veel stille momenten te zijn. Het
project 'Taalsterk', een onderzoeksproject van de
lerarenopleiding van Vives, wil daarom inzetten op
kwalitatieve interacties.
Samen met vrijwilligers, zorgcoördinatoren en
leerkrachten die met anderstalige nieuwkomers
werken, werd een didactisch model ontwikkeld dat
moet helpen bij het uitdenken van kwaliteitsvolle
interactiekansen.
In deze sessie bekijken we hands-on enkele
authentieke voorbeeldactiviteiten. We passen het
model toe om de activiteiten taalsterker te maken.

BIBLIOTHEEK
BRUGGE
Opgroeien met boeken
Leesbevordering en leesplezier start op hele jonge
leeftijd. In de Brugse bib trekken we de lijn door
van ontluikende geletterdheid bij baby’s en
peutertjes tot leeservaringen van volwassenen. We
starten bij Boekstart, een project voor de
allerkleinsten, en gaan verder met de Zevensprong.
Leesplezier staat echt centraal in de bibliotheek.
Met o.a. de Kinder- en Jeugdjury, tussendoortjes,
Bieblo, de Boekenzoeker, de Jeugdboekenmaand en
de Voorleesweek maken we elk kind warm voor
boeken en lezen. Vertrekkend vanuit deze
projecten en campagnes geven we concrete lestips
voor in de klas.

LAGER ONDERWIJS
SIEGLINDE
VANHAEZEBROUCK
(c) Joëlle Dubois

Kinderpoëzie in je lessen

CÉLINE SERCU &
BIEKE FINET
Taalontwikkelend lesgeven via verhalen
Als we elk kind gelijke onderwijskansen willen bieden,
is het cruciaal om voldoende aandacht te hebben voor de
beheersing van de schooltaal. We kunnen de spreekdurf
van kinderen versterken door het gebruik van
interactieve werkvormen. We vertalen een aantal
werkvormen die dagelijks in het kleuteronderwijs aan
bod komen naar de werking van het lager onderwijs.
In deze workshop ontdek je concrete methodieken
(vertelstenen, verteltas, klaspop…) die taal op een
spelenderwijze en laagdrempelige manier benaderen.
Steeds benadrukken we hoe de drie taalgroeimiddelen
(taalruimte, taalfeedback en taalaanbod) in deze
activiteiten ingebed zijn. Je zal ontdekken dat kleine
aanpassingen in een kringgesprek, taalhoek,
onthaalmoment, instructie… de taalontwikkeling van
kinderen stimuleren. Deze praktijkvoorbeelden willen
jou als deelnemer aanzetten om bewust de sterktes in
jouw lespraktijk te benoemen en kleine bijsturingen te
doen in de klaspraktijk.

Koudwatervrees om gedichten te lezen in de klas?
Niet nodig. Poëzie is er voor iedereen, voor elke
gelegenheid. In deze lezing krijg je een overzicht van
het huidige aanbod poëzie voor kinderen en je krijgt
enkele tips om ermee aan de slag te gaan in de klas.
We kijken ook over het muurtje: van stripgedichten
tot beeldsonnetten over non-book poetry tot visuele
gedichten. De basis voor deze lezing is de rijke en
unieke poëziecollectie van Poëziecentrum. Verwacht
een enthousiast gebracht overzicht van nieuwe titels
en andere poëzievormen. Wat zijn goede gedichten
voor in de klas? Waar vind je lesmateriaal? Wat is
het aanbod van Poëziecentrum? Tijdens de lezing
worden deelnemers aangemoedigd om
praktijkvoorbeelden te delen.

SECUNDAIR ONDERWIJS
ANNEMIE DESOETE
Dyslexie
Je kunt op de maan wandelen en de Nobelprijs
geneeskunde winnen met dyslexie. Wat is dyslexie
nu juist? Hoe vaak komt het voor? Wat is de
oorzaak? Hoe stel je het vast? Wat zijn drempels
die leerlingen met dyslexie in het secundair
onderwijs moeten overwinnen? Wat helpt om
studies tot een goed einde te brengen. Wat is de
meerwaarde van dyslexie? Hoe kunnen we
'onbenut potentieel' (hidden potentials) vermijden?
Geloof in jongeren is alvast 'besmettelijk'

LARA TAVEIRNE
Creatief schrijven
Soms hebben leerlingen maar een klein duwtje
nodig om te ontdekken wat ze waard zijn op
papier. Samen met auteur Lara Taveirne ga je op
zoek naar nieuwe manieren om de leerlingen te
inspireren en te begeleiden in een schrijfproces.
Wat zijn de mogelijkheden van hun taal? Wat is
een vertelstem? Wat kun je vertellen met beelden?
(c) Sacha De Boer

SECUNDAIR ONDERWIJS
INGE DENAEGHEL
Taalontwikkelend lesgeven
Misverstand: Taalachterstand heeft met een
migratieachtergrond te maken. Feitelijk staat die
achterstand los van een specifieke taal. Het heeft
te maken met taalvaardigheid. Taalachterstand
brengt jammer genoeg veelal schoolachterstand
met zich mee. En dit fenomeen vind je niet alleen
in een BSO of TSO richtingen terug, maar ook
steeds meer in het ASO.
Hoe kunnen wij, als schoolteam, deze
taalachterstand in alle richtingen helpen
voorkomen of minstens verminderen? Dit zowel
voor praktijk- als theorievakken.
Taalontwikkeling is eigenlijk een natuurlijk
gebeuren. Kinderen leren taal op een leuke en
ongedwongen manier. Taalstimulering hoeft zich
niet te beperken tot de Nederlandse les. In alle
vakken kunnen we daaraan werken door drie
zaken doordacht aan te bieden: context, interactie
en taalondersteuning. In deze workshop diepen we
verder uit hoe dat er in een les praktisch aan toe
kan gaan. Zo wordt iedereen een taalbewuste
leerkracht!

HELEEN RYCKAERT
& STEVEN DELARUE
10 tips voor hedendaags
literatuuronderwijs
Heleen Ryckaert heeft een passie voor onderwijs,
taal en leesbevordering. Ze is docent en werkt
freelance bij o.a. Iedereen leest. Steven Delarue is
beleidsmedewerker taal & meertaligheid en
diversiteit bij Onderwijscentrum Gent. Samen
ontwikkelden ze het vaktijdschrift FONS voor
leerkrachten die bezeten zijn door taal.

SECUNDAIR ONDERWIJS
FATIH DEVOS
Rappen met OKAN
Fatih Devos is jeugdwerker en rapper. Hij geeft al
jaren workshops rap/slam aan jongeren. Hij wil
zijn tips en tricks graag delen met leerkrachten
die werken met anderstaligen. In deze interactieve
workshop vertelt hij over zijn ervaringen
met OKAN-leerlingen (anderstalige, minderjarige
nieuwkomers die Nederlands leren), de vele
trajecten die hij met hen al gedaan heeft, en de
methodieken die hij gebruikt om op een nietklassieke manier taal aan te leren .

STEFAAN GOOSSENS
Poëzie is moeilijk, onleesbaar en saai. Helemaal
niets voor jongeren dus ... Of toch? Hoe ziet het
landschap van de jeugdpoëzie eruit aan het begin
van de eenentwintigste uit? Wat zijn
flarfgedichten? Bestaat jeugdpoëzie ook op het
internet? Bestaat er ook jeugdpoëzie voor
bijzondere doelgroepen? Na deze lezing ben je
helemaal mee! We kijken ook over het muurtje:
van stripgedichten tot beeldsonnetten over nonbook poetry tot visuele gedichten. Poëzie is erg
divers en avontuurlijk! Je doet vast ideeën op voor
de les en/of (school)bibliotheek! De basis voor deze
lezing is de rijke poëziecollectie van
Poëziecentrum. Deze is uniek in het
Nederlandstalige taalgebied. Verwacht een
enthousiast gebracht overzicht van nieuwe titels
en andere poëzievormen. Wat zijn goede gedichten
voor in de klas? Waar vind je lesmateriaal? Wat is
het aanbod van Poëziecentrum? Tijdens de lezing
worden deelnemers aangemoedigd om
praktijkvoorbeelden te delen.

(c) Joëlle Dubois

Jongerenpoëzie in je lessen

SECUNDAIR ONDERWIJS
KAREN ANDRIES
Taaldrempels in de klas

Karen Andries is Leraar OKAN, Docent binnen de
opleiding Nederlands niet-thuistaal en gastdocent
binnen BNB – postgraduaat Zorgverbreding en
remediërend leren in Hogeschool Vives, campus
Brugge

BIBLIOTHEEK
BRUGGE
Leesbeleving bij jongeren
Jongeren motiveren om te lezen is niet zo evident.
Met de Openbare Bibliotheek Brugge willen we
leerkrachten graag ondersteunen om die motivatie
toch zo groot mogelijk te maken in de klas. We
ontwikkelden al verschillende leeslijsten per graad
van het secundair onderwijs. Daarnaast voorzien
we ook workshops rond leesplezier en
leesbevordering. Afgelopen jaren kwamen we ook
in contact met heel wat leerkrachten die toffe
lesideeën hadden rond leesbevordering, deze delen
we graag met jullie. Daarnaast willen we ook de
mogelijkheden van de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen en Brugge leest illustreren. Hoe kan je
met deze twee onderwerpen concreet aan de slag in
de klas?

Woorden zijn de sleutels voor taalbegrip en
kennisoverdracht. We hebben taal nodig om
vakken op school te kunnen begrijpen én op
diezelfde school leren en verfijnen we die taal.
Taalverwerving is een kip- en ei- probleem: de
leraar verpakt allerlei kennis en vaardigheden in
taal en de leerlingen hebben exact diezelfde taal
nodig om het pakje te kunnen openen. Taal is doel
& middel tegelijkertijd!
Veel leerlingen beschikken over te weinig
woordenschat om goed te kunnen profiteren van
het onderwijs.
Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen –zowel
nieuwkomers als minder nieuwe nieuwkomers als
Nederlandstalige kinderen met een lage(re)
sociaaleconomische status– alle kansen krijgen om
tot maximaal (taal) leren te komen?

KLEUTERONDERWIJS
HELENA TAELMAN
Taalgroeikansen in de kleuterklas
Kleuters leren heel veel taal zomaar vanzelf, thuis
en in de de kleuterklas. Maar soms zou de
ontwikkeling van het spreken, het luisteren en de
woordenschat wat sneller mogen gaan. Hoe pak je
dat het beste aan? We geven praktische tips om de
woordenschat te vergroten vanuit werkzame
principes. Daarnaast bespreken we hoe je het
spreken van tweedetaalleerders kan bevorderen.
We zoomen daarbij in op de ondersteuning die
nodig is voor kleuters die nog maar een mondje
Nederlands spreken. De praktijken en inzichten in
deze workshop zijn gebaseerd op onze eigen
projecten én internationaal onderzoek.

DIRECTIE
IRIS VANSTEELANDT
Leesbeleid op school
Lezen is een sleutelvaardigheid. Talrijke
(inter)nationale studies wijzen er immers op dat
goed en graag lezen samenhangt met schools en
maatschappelijk succes. Bovendien blijkt uit deze
studies dat een leesbevorderend klimaat in de klas
en op school cruciaal is om op een positieve manier
te sleutelen aan de leesmotivatie en
leesvaardigheid van leerlingen. Een sterk
uitgewerkt leesbeleid vormt daarbij een
belangrijke meerwaarde. In deze sessie zoomen we
eerst in op de betekenis van graag, goed en
betrokken lezen in het onderwijs. We verkennen
ook samen hoe leesonderwijs dat inspeelt op deze
componenten er kan uitzien in de praktijk. Verder
gaan we dieper in op mogelijke bouwstenen van
een sterk leesbeleid op school.
Iris Vansteelandt is lerarenopleider en
onderzoeker aan AP Hogeschool en ze is momenteel
ook aan de slag als onbezoldigd post-doctoraal
onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Taal,
Leren, Innoveren (vakgroep Onderwijskunde,
Universiteit Gent). Haar huidige
onderzoeksactiviteiten concentreren zich op de
leesmotivatie van leraren en leerlingen in het
basisonderwijs en op het opzetten en uitrollen van
een duurzaam leesbeleid op school.

BUITENGEWOON ONDERWIJS
AN D'HULSTER EN
LIESBETH LEYSSENS
Leesredzaamheid en leesplezier
hand in hand
An en Liesbeth zijn twee logopedisten uit een team
van 17, werkzaam in het Buitengewoon Lager
Onderwijs Wilgenduin in Kalmthout. In deze sessie
delen ze hun ervaringen omtrent de
leesredzaamheid en het leesplezier op hun school.
Ze geven een korte voorstelling over het
pictolezen, maatschappelijk lezen, het'leesfeest',
enz. Het wordt een interactieve sessie met vraag en
antwoord.

