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“ALL MEANS ALL”



Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

‘Zorg voor veilige, niet-
gewelddadige, inclusieve en 
effectieve leeromgevingen voor 
een ieder’ (4.a)

All means all



Hoe kan Taalvriendelijk Onderwijs inclusie en participatie bevorderen? 

Wat is Taalvriendelijk Onderwijs?

De Taalvriendelijke School: een label en mondiaal netwerk 





Rekenen voor groep 1-4



Saamaka Marrons: 
Afrikaanse tot slaaf 
gemaakten die zichzelf in 
de 17e en 18e eeuw 
hebben bevrijd. Gevestigd 
diep in binnenland van 
Suriname.

Saamaka: creooltaal (mix 
van talen)

● Afrikaanse talen
● Portugees
● Engels
● Nederlands



Tellen

Un mëni mii dé aki?
Hoeveel zijn er?

Un mëni = hoeveel (how many)

Dé aki = zijn hier (de aqui)

Mii - kind

Boto = boot

Fisi = vis



Arowaks: inheemse taal

Taal: weinig aanknopingspunten

Afbeeldingen: helpen alleen als je de 
dieren (toevallig) kent en weet wat ze 
eten! 
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Kari’na: 
inheemse 
taal

Veel tekst

Weinig 
plaatjes



Draagmand



Welke emoties roept de oefening op?

boosheid/frustratie

verwondering/
nieuwsgierigheid

angst/onzekerheid



Strategieën om een probleem op te 
lossen in een vreemde taal

samenwerken

In een taal die je 
goed begrijpt

kennis delen
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Wat gebeurt er als we geen andere 
talen toelaten in de klas of op 
school?

Effect op verschillende niveaus:

Emotioneel

Cognitief

Ouders



Wat is taalvriendelijk onderwijs?

Inclusief onderwijs

Alle talen, accenten, dialecten worden verwelkomd en 
gewaardeerd



Een label en een 
netwerk van scholen 



Een programma van de Rutu Foundation

Ondersteund door 
Prof. Jim Cummins en 
Dr. Emmanuelle Le Pichon (Universiteit van 
Toronto)



Basisprincipes:

1. Participatie
2. Context sensitief 





Minimum 
vereisten



Opties



Talen zichtbaar 
maken op school: 
waarom is dat 
belangrijk?

Leerlingen krijgen 
anders onbewust 
boodschap mee 
dat hun taal er 
niet toe doet.

Ook als de school 
open staat voor 
alle talen.

Dit geldt vooral 
voor talen met 
een lage status in 
de maatschappij. 



Talen zichtbaar 
maken op school:

Hoe doe je dat?

Welkom boom

Een wens van 
ouders

Meertalige deur



Opties



Taalvriendelijke Scholen: 

❏ Uitwisselingen met andere scholen

❏ Tips en tricks

❏ E-learning

❏ Onderzoeksliteratuur

Gratis webinar

Becoming A 
Language Friendly 

School

22 oktober: 20:00-
20:45 uur



Interesse van scholen uit de hele wereld



Thank you - Bedankt - Gran Tangi - Muchas Gracias -
Merci Beaucoup - Dziękuję - Vielen Dank - Asante -

Teşekkürler

Ellen-Rose Kambel, PhD
Directeur Rutu Foundation

www.rutufoundation.org

www.languagefriendlyschool.org

email: ellen-rose@rutufoundation.org

Follow us on Facebook, Twitter, 
Instagram

@rutufoundation @langfriendlysch

Gratis webinar

Becoming A Language 
Friendly School

22 oktober: 20:00-20:45 uur

Registreren:

www.rutufoundation.org
=> events/webinars


