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Programma

1. Korte kennismaking
• Wie ben ik? 
• Wie zijn jullie? 
• Wie is onze gastschool? 

2. Voor wie beleidsmatig werken op schoolniveau?

3. Waarom beleidsmatig werken op schoolniveau?

4. Hoe beleidsmatig werken op schoolniveau?

5. Waarover kan je beleidsmatig werken? 

6. Welke beleidsmatige vaardigheden zijn nodig? 



1. Korte kennismaking
-



1.1 Wie ben ik? 

Pandora

Coördinator vorming en onderwijsondersteuning

Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)



1.2 Wie zijn jullie?



1.3 Wie is onze gastschool?



2. Voor wie beleidsmatig werken
op schoolniveau?
-



2.1 Voor wie beleidsmatig werken aan 
diversiteit, taal en zorg op school?

Denk in je groepje na over de vraag voor wie een

school als De Zonnebloem beleidsmatig zou willen

gaan werken aan diversiteit en meerTALIGheid op

school.

Kom je antwoorden vooraan op de flap noteren.



Voor wie?
- Voor leerlingen en
leerkrachten
- Voor team
- Voor iedereen een 
meerwaarde (bv. ook 
voor ouders)
- Voor ouders en de 
gemeenschap



3. Waarom beleidsmatig werken
op schoolniveau?
-



Waarom?
- om anders te gaan werken 
rond taal en diversiteit op 
leerling-, klas- en 
schoolniveau
- welbevinden verhogen
- professionaliteit verhogen
- continuïteit
- houvast (zeker bij wisselend 
team)
door goed taalbeleid werk je 
ook aan integratie
- aan iedereens noden 
tegemoet komen (samen sta 
je sterk)



3.1 Waarom beleidsmatig werken aan 
diversiteit, taal en zorg op school?

Denk vanuit je eigen school/context na over de vraag

waarom een school beleidsmatig zou willen gaan

werken aan diversiteit en meerTALIGheid op school.

Verzamel enkele antwoorden in groep en kom ze

noteren vooraan op de flap.



3.2 de Zonnebloem vertelt…



4. Hoe beleidsmatig werken op 
schoolniveau?
-



4.1 Hoe beleidsmatig werken aan diversiteit, 
taal en zorg op school?

Denk nu eens verder na op je antwoorden uit de

vorige denkronde: hoe zou je hier beleidsmatig aan

kunnen gaan werken met je team?

Verzamel enkele antwoorden in je groepje en kom

ze noteren vooraan op de flap.



4.1 Hoe beleidsmatig werken aan diversiteit, 
taal en zorg op school?
Een veranderingsproces in beeld: 



4.2 De Zonnebloem vertelt… 



4.2 De Zonnebloem vertelt… 

Een mooie schoolbrede ambitie in De Zonnebloem: 

We beogen dat al onze leerlingen een actieve luisterhouding
ontwikkelen zodat zij instructies begrijpen om hiermee zelfstandig en
gericht aan de slag te gaan. Daarnaast beogen wij dat onze leerlingen
hun woordenschat voldoende uitbreiden, zodat zij kwaliteitsvol in
interactie kunnen gaan met volwassenen en leeftijdsgenoten om een
functioneel doel na te streven.



4.2 De Zonnebloem vertelt… 



4.2 De Zonnebloem vertelt… 

Een krachtige leeromgeving met het oog op executieve functies (EF) 
voor ELKE leerling



4.2 De Zonnebloem vertelt… 



5. Waarover kan je beleidsmatig
werken op schoolniveau?
-



5.1 Waarover kan ja beleidsmatig werken aan 
diversiteit, taal en zorg op school?

Bekijk de strookjes uit de enveloppe met je groepje.

Over welke thema’s vinden jullie dat je beleidsmatig aan

de slag kan op schoolniveau rond diversiteit en

meerTALIGheid?

Maak een hoopje voor WEL en een hoopje voor NIET.



6. Welke beleidsmatige
vaardigheden zijn nodig?
-



6.1 De Zonnebloem vertelt…



6.2 Welke beleidsmatige vaardigheden zijn 
nodig?
1. Opleiden van het kernteam tot expert

Coördineren en trekken het proces, maar zijn ook mede-uitvoerder

2. Implementatiejaar ondersteunen op de scholen zelf

3. Vaardigheidstrainingen om het kernteam beleidsmatig te versterken
Weerstand

Effectieve communicatie

Het kernteam als ondersteuner

De school als lerende organisatie



Bedankt voor jullie aandacht! 



Meer info? 

Pandora Versteden
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)

Pandora.Versteden@kuleuven.be – 016 37 26 02

www.cteno.be - .

Katrien Helsen
Directeur De Zonnebloem, Kessel-lo

katrien.helsen@dezonnebloemkessello.be – 0490 11 84 33

www.dezonnebloemkessello.be
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