
Wat leer je in dit project? 

 We coachen jou in het stap voor stap 

ontwikkelen van een taalbeleid opdat 

het zowel op school-, klas- als 

kindniveau gedragen wordt. 

 

 Je krijgt 4 intervisiemomenten en 1 

netwerkmoment waarin je kan 

genieten van de meest recente 

wetenschappelijke inzichten rond taal 

en taalbeleid. 

 

 Tijdens de intervisies zetten we in op 

leren van elkaar en wisselen we  

good practices uit. 

 

 Tijdens de coachings verbinden we 

taal enerzijds met het omgaan met 

vernieuwingsprocessen en 

anderzijds met de uitdagingen vanuit 

het thema kansarmoede. 

 

 Rendement en welbevinden worden 

gemeten. We helpen je de taalkracht 

van je school in kaart te brengen en op 

te volgen, zowel op kind-, klas- als 

schoolniveau. 

Deelnemen 

Wie kan deelnemen? 

Alle Limburgse basisscholen zijn welkom, 

in het bijzonder scholen uit de mijn-

streek (Houthalen-Helchteren, Genk, 

Beringen, Maasmechelen, Heusden-

Zolder). Scholen die het engagement van 

hun directie, zorgcoördinatie en 2 

leerkrachten garanderen tijdens de 

studiedagen en intervisiemomenten.  

TO-TAAL 

Taalbeleid in Limburg 
 
 
 

Leerlingen en leerkrachten groeien in 
taalkracht en welbevinden! 

 

Wat doe je om in te schrijven? 

Schrijf vóór 13 oktober 2017 een 

mailtje naar Tine Bos 

(tine.bos@ucll.be) waarin je de 

leerwens en engagement van jouw 

school verduidelijkt. Indien je worstelt 

met de inschrijvingsvoorwaarden, twijfel 

dan niet om Tine vooraf te contacteren! 

We gaan graag samen op zoek naar een 

oplossing.   

 

Op 16 oktober worden de deelnemende 

scholen bekend gemaakt. Iedere school 

ontvangt een gemotiveerd antwoord.  



TO-TAAL 

Word nog krachtiger in taal!   

TO-TAAL nodigt jou en je school uit in een 

lerend netwerk van 10 Limburgse 

scholen om samen sterker te worden in 

taal.  

Vanuit een opstartende intervisie 

begeleiden we jouw school in het 

opstellen en implementeren van een 

gedragen taalbeleidsplan. We kiezen 

daarbij voor een holistische 

benadering van taalbeleid. 

We beogen voor elke deelnemende school 

een duurzaam taalbeleidsplan dat het 

leerrendement van elke leerling 

versterkt. Bovendien voorzien we een 

praktische kalender die de kracht van een 

gefaseerd taalbeleid gratis deelt.  

Dankzij de ondersteuning van de 

provincie Limburg kunnen we dit 

jaartraject aanbieden voor 300 euro. 

Inbegrepen zijn de intervisiesessies (met 

taart en koffie), feedback en begeleiding,  

en het netwerkmoment, telkens voor 4 

personen per school. 

Planning 

Dinsdag 24-10-2017  Opstartende intervisie 1 

Dinsdag 28-11-2017 Intervisie 2 

Dinsdag 23-01-2018 Intervisie 3 

Dinsdag 06-03-2018 Intervisie 4 

Dinsdag 24-04-2018 Intervisie 5 

Dinsdag 29-05-2018 Netwerkmoment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie begeleidt het project? 

Tine Bos is afgestudeerd als pedagoog 

met als specialisatie onderwijskunde. Tine 

werkt in de bachelor-na-bacheloropleiding 

zorgverbreding en remediërend leren en 

het postgraduaat coaching. Geïnspireerd 

door de visie van het CT&O geeft ze er 

o.a. de vakken ‘communicatie met ouders,  

collega’s en kinderen’, ‘HGW’ en 

‘taalkracht’. Haar specialisatie ligt in het 

kijken naar en het begeleiden van 

innovatieprocessen op schoolniveau. 

_____ 

Joke Claesen is afgestudeerd als 

germaniste. Momenteel werkt Joke in de 

bacheloropleiding  lager onderwijs en is ze 

taalcoach voor studenten uit het kleuter-

en lager onderwijs.  Haar deskundigheid 

omvat taal-meertaligheid-taalbeleid, 

omgaan met en (h)erkennen van 

diversiteit, inzicht verwerven in 

leerprocessen, vormgeven van rijk en 

kwaliteitsvol onderwijs en ouder-

betrokkenheid. 


