
In de voetsporen van  zetten alle personeelsleden
van het Bernarduscollege dagelijks in op  
voor elke leerling - taalarm, taalrijk, van welke origine of met 
welke achtergrond dan ook. Het Standaardnederlands goed
beheersen is daarbij een voorwaarde voor optimale deelname aan
het onderwijs, om zich succesvol voor te bereiden op hoger onderwijs
en om zich te integreren in het maatschappeli jk leven.
Taal draagt bij tot het beter leren, het verbeteren van leer-
prestaties en resultaten van onze leerlingen en vormt geen
belemmering in hun leerproces. Leerlingen bewust en in diverse
situaties leren omgaan met taal is een van onze doelstellingen.
Ook voor onze leerlingen met een migratieachtergrond en/of 
andere thuistaal is een krachtig taalbeleid van primordiaal belang.
Om die reden werd de  in het leven geroepen. 
Om onze leerlingen op meertalige situaties voor te bereiden,
bieden we (de mogelijheid tot) meertalig  aan
waarbij niet-taalvakinhouden in het Frans of Engels aangeleerd
worden. Dat daagt sterke leerlingen uit en versterkt taalzwakke 

Een  enthousiast, heterogeen samengesteld team, namelijk het Taalhuis, 
geeft daaraan vorm, met het oog op een vakoverschrijdend en school-
brede gedragenheid. Ons taalbeleid wakkert dan ook de samenwerking

Werken aan een goed taalbeleid op school is de verantwoordelijkheid
van het  (leraren, leerlingen, ondersteunend
personeel, directie). De werkgroep Taalhuis betrekt dan ook alle 
participanten om zich bewust te worden en werk te maken van drie
pijlers, namelijk taalverwerving, taalvaardigheid en taalplezier.
Onder taalverwerving verstaan we het taalniveau van jongeren 
verhogen door hen strategieën aan te reiken om hun taalleerproces
te ontwikkelen en te stimuleren. Daarnaast zetten we in op taal-
en communicatieve vaardigheiden in ruime zin. Dat willen we in de 
eerste plaats waarmaken door een adequate taalscreening, maar ook
door collega’s krachtige hulpmiddelen aan te reiken die ze kunnen 
toepassen in hun lessen en in hun communicatie met alle 
participanten. Zo wordt elke leerkracht een taalbewuste leerkracht.
Ook willen we leerlingen bewust maken van de schoonheid en de 
rijkdom van taal en hen taalplezier laten ervaren via allerlei initiatieven.
Door projecten, acties en hulpmiddelen ter ondersteuning van 
de dagelijkse lespraktijk aan te reiken, wil het Taalhuis bij het hele 
schoolteam een alertheid voor correct taalgebruik aanmoedigen, 
genegenheid voor taal stimuleren en de rol onderstrepen die taal 
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tussen school, ouders en externen aan.

speelt in de samenleving van de 21ste eeuw.
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We brengen de evolutie
van de leerlingen in 
kaart met taalscreenings
van het eerste tot het 
zesde jaar.
Er is een uitgebreid 
stappenplan voor 
studiekeuzebegeleiding,
o.a. Columbustest,
bezoek aan SID-in ...

Leerlingen met deze 
achtergrond worden
individueel en 
systematisch bijgewerkt 
op vlak van taal.

Hieronder begrijpen we
taalgericht vakonderwijs
en ook strategieën voor
lezen, spreken, luisteren,
schrijven. 

Documenten over taal-
gericht vakonderwijs, 
zakelijk e-mailverkeer,
rapportcommentaren …

Poëzie-avond, leesclub,
schoolbib, poëzie-
wedstrijden, schooltoneel,
schrijvers in de klas,
muzische evenementen …
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Anneleen Coppens, Ingrid De 
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