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Inleiding
De komst van het toets- en evaluatiesysteem Grip en de nieuwe methode voor Fries (Spoar 8 voor het PO, en Searje 36
voor het VO) maken dat het een goed moment is om het meertalig taalbeleid op scholen te herijken en te herschrijven.
In het kader van het thema van deze bundel wordt in dit artikel ingezoomd op de rol van het toets- en evaluatiesysteem
Grip bij het ontwikkelen, implementeren en monitoren van het (meertalig) taalbeleid op scholen in de provincie Fryslân.
Het zal duidelijk worden dat we enerzijds ‘toetsen’ niet in het hart van het taalonderwijs willen plaatsen, maar dat anderzijds goed taalbeleid en effectief taalonderwijs niet zonder een goed functionerend leerlingvolgsysteem kunnen.
We richten ons in dit artikel vooral op de taalcoördinator, want hij/zij is de spin in het (curriculaire) web van het taalonderwijs. Taalcoördinatoren hebben een voortrekkersrol binnen het team bij het vormgeven van goed meertalig onderwijs.
De taalcoördinator creëert draagvlak, formuleert het taalbeleid, geeft leiding aan de uitvoering van het beleid en speelt
een cruciale rol in het monitoren en evalueren van het taalonderwijs en het taalbeleid. Zo wordt er onder leiding van de
taalcoördinator voortdurend gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van het taalonderwijs1.
Dit artikel bepleit dat scholen op basis van een eigen, heldere visie op meertaligheid zelf keuzes moeten maken wat
betreft doelen, inhoud én de wijze van toetsing van het taalonderwijs. Elke school in Fryslân heeft zijn eigen specifieke
situatie. Die situaties zijn zeer gevarieerd. Er zijn bijvoorbeeld scholen waar geen enkele leerling (en/of leerkracht) het
Fries als moedertaal heeft, maar ook scholen waar bijna alle leerlingen en leerkrachten Friestalig zijn. Al deze scholen
zullen een eigen visie op het belang, de vorm en het mogelijke effect van meertalig onderwijs hebben. Wat de visie van
een school ook is, de kwaliteit van het meertalige onderwijs zal altijd minimaal voldoende moeten zijn. Taalbeleid is het
instrument om de ambitie en de werkwijze met betrekking tot het meertalige taalonderwijs vast te leggen en is primair
gericht op de optimale taal/talenontwikkeling van de leerlingen. Een toets- en evaluatiesysteem dat zich richt op een zo
breed mogelijke taalontwikkeling is daarbij onmisbaar.
Dit artikel is verdeeld in twee delen. Deel 1 beschrijft de rol van de taalcoördinator bij het uitvoeren van taalbeleid. In dit
deel wordt ook aandacht besteed aan Taalplan Frysk. In deel 2 wordt ingegaan op de vraag hoe scholen tot meertalig
taalbeleid kunnen komen en wat daarbij mogelijke belangrijke afwegingen zijn.

Deel 1: Taalbeleid in meertalig Fryslân
Sinds 2001 worden er in Fryslân taalcoördinatoren opgeleid. De opleiding steunt op drie pijlers, die ook de belangrijkste
elementen vormen van de taak van de taalcoördinator. Ten eerste staat natuurlijk de inhoud van het taalonderwijs zelf
centraal. De taalcoördinator houdt zich bezig met de kwaliteit van het taalonderwijs en moet daar het nodige van weten.
Voor het onderwijs in de provincie Fryslân betekent dit dat de taalcoördinator een inhoudelijk expert is op het gebied van
de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, in de meertalige context waarin dat onderwijs wordt gegeven.
Ten tweede is de taalcoördinator een vraagbaak en een stimulator voor de rest van het team. De taalcoördinator is een
inhoudelijk leider (De Roos, 2014) die het team enthousiast maakt voor de verschillende aspecten van het taalonderwijs
en die de leerkracht voor de groep desgewenst begeleidt bij het verder verbeteren van dat taalonderwijs.
Tenslotte moet de taalcoördinator erop toezien dat het taalonderwijs op een verantwoorde manier wordt vastgelegd en
dat veranderingen planmatig verlopen. Een taalbeleidsplan is daarvoor het aangewezen instrument.

Visies op taalonderwijs en meertalig onderwijs
In Fryslân gaat het eigenlijk niet om taalonderwijs, maar om talen(!)onderwijs. Het taalbeleid zou gericht moeten zijn op
alle talen die rondom het kind en in het onderwijs een rol spelen.
Onder invloed van het opbrengstgerichte werken van de laatste jaren zien we in de praktijk van het basis- en voortgezet
onderwijs momenteel veel voorbeelden van wat je thematisch cursorisch taalonderwijs kunt noemen. In het taalonderwijs staan dan vooral de deelvaardigheden centraal, zoals spelling en grammatica, technisch lezen, begrijpend lezen, de
woordenschat et cetera. Die deelvaardigheden worden afzonderlijk van elkaar aangeboden en getoetst. In praktijk leidt
deze visie vaak tot onderwijs dat nogal instructief van aard is en waarbij de methode (een vast aanbod) en de toetsen als
uitgangspunt van het handelen in de groep dienen. In de meertalige setting betekent het vaak dat de talen strikt gescheiden van elkaar worden aangeboden en aangeleerd.
Er zijn ook andere visies op taalonderwijs, zoals bijvoorbeeld het interactieve taalonderwijs. Eind jaren negentig werd
deze visie door het Expertise Centrum Nederlands (Verhoeven & Aarnoutse, 2000) geintroduceerd. Leerlingen verwerven
de taal door sociaal, betekenisvol en strategisch te leren. Het kind leert de taal door de taal te gebruiken. Door met de
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leerkracht en met andere leerlingen te denken, te overleggen, te lezen en te schrijven, krijgen leerlingen steeds meer
greep op de taal (op de talen). Dit type taalonderwijs is niet meer instructief, maar vooral dialogisch van aard. Binnen
deze visie overheersen werkvormen waarin leerlingen moeten gaan overleggen, lezen en schrijven over onderwerpen
waar ze zelf in geinteresseerd zijn.
In de meertalige context zullen talen veel meer door elkaar en geintegreerd aangeboden en gebruikt worden. Uitgangspunten als translanguaging (zie bijvoorbeeld Garcia, 2009) en Content and Language Integrated Learning (CLIL) zijn
mogelijke vormen voor dat geintegreerd meertalig onderwijs.
In aanvulling op de visie van interactief taalonderwijs is momenteel veel aandacht voor het gebruik van ‘taal in de andere
vakken’ en voor de zogenaamde ‘genredidactiek’.
Bij taal in de vakken staat taal niet zozeer als doel centraal, maar is het een middel om te leren, een middel om inzicht te
krijgen in een bepaald onderwerp. Door de taal te gebruiken en er bewust bij stil te staan verwerven de leerlingen echter
niet alleen de kennis, maar ook de taal. Je slaat dus twee vliegen in een klap.
Binnen de genredidactiek staat het functioneel gebruik van teksten centraal. Leerlingen leren de taal door te werken met
en aan verschillende soorten teksten: ervaringteksten, spannende (fantasie) verhalen, instructies, historische teksten et
cetera (zie bijvoorbeeld Van Norden, 2014).
In discussies over meertalig onderwijs zien we dat veel scholen veelal nog uitgaan van een eentalig perspectief. Dat wil
zeggen dat iedere taal afzonderlijk wordt aangeleerd. De taal is statisch.
Met name in de (onderzoeks)literatuur wordt echter al langer uitgegaan van een zogenaamd meertalig perspectief. Een
meertalig persoon heeft niet de beschikking over twee afzonderlijk van elkaar functionerende taalsystemen, maar heeft
de beschikking over een repertoire waarbij de verschillende talen in verschillende situaties kunnen worden gebruikt.
Binnen dat meertalig perspectief past het om meer ruimte en aandacht te hebben voor de taalachtergrond van leerlingen. Een leerling die de ruimte krijgt om in bepaalde situaties de moedertaal te gebruiken, of juist wordt gevraagd om
iets te verwoorden in de ‘andere’ taal, zal leren wat het betekent om te kunnen en mogen putten uit de rijkdom van een
meertalig repertoire.
De consequentie voor het onderwijs is dat in de meertalige schoolpraktijk de talen niet per se strikt gescheiden van elkaar
moeten worden gebruikt. Het vak Nederlands staat niet apart van het vak Fries, en de voertaal bij een zaakvak hoeft dus
ook niet altijd dezelfde (lees Nederlands) te zijn.

Taalplan Frysk
Bron: http://www.fryslan.frl/3306/taalplan-frysk-beleidsregel-voor-het-verkrijgen-van-een-partiele-ontheffing-voor-hetvak-fries/
In augustus 2014 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân de bevoegdheid van het Rijk gekregen om
partiële ontheffing te verlenen voor het geven van het vak Fries in het primair en voortgezet onderwijs. Dat houdt in dat
Gedeputeerde Staten nu, naast een volledige ontheffing (zoals dat in het verleden in uitzonderlijke gevallen verleend is,
aan bijvoorbeeld de scholen op de Waddeneilanden), ook gedeeltelijke ontheffing voor het vak Fries kunnen geven wat
recht doet aan de wijze waarop het Fries in de praktijk onderwezen wordt op elke individuele school. Hierdoor wordt
ook het formuleren en ondersteunen van ambities op het gebied van het vak Fries beter mogelijk. De eventueel eerder
verleende ontheffingen komen te vervallen en zullen opnieuw moeten worden vastgesteld. Onder de naam Taalplan
Frysk worden alle scholen in Fryslân bezocht door de speciaal hiervoor aangestelde onderwijskundigen. Er wordt objectief in kaart gebracht wat de school precies aan het Fries doet, voor welke mate van ontheffing een aanvraag ingediend
kan worden en welke ambities de school heeft.
Uitgangspunt bij het Taalplan Frysk is dat de partiële ontheffing een tijdelijke maatregel is binnen een groeimodel. Er
wordt naar gestreefd dat scholen in het Friese taalgebied, waar het Fries de dagelijkse omgangstaal is, elke vier jaar
minder ontheffing nodig hebben. Daarom worden de ambities van de school ook in de aanvraag meegenomen.
Er zijn verschillende ontheffingsprofielen ingericht, die gebaseerd zijn op de verschillende kerndoelen voor het Fries die
in respectievelijk de WPO en WVO beschreven zijn.
Al eerder is aangegeven dat de meertalige situatie op iedere school in Fryslân tot op zekere hoogte uniek is. Op basis van de eerste analyses van de verzamelde data binnen het onderzoek Taalplan Frysk, wordt die variatie ondermeer
veroorzaakt door (1) verschillen wat betreft de taalachtergrond van de leerlingen. Voor sommige leerlingen is het Fries de
moedertaal, voor anderen de tweede taal en voor sommigen zelfs een vreemde taal. De toevallige samenstelling van een
groep leerlingen in een klas bepaalt voor een groot gedeelte op welke wijze er aandacht aan de verschillende talen moet
worden besteed. (2) Ook de taalachtergrond van leerkrachten verschilt van school tot school. Er zijn klassen waar meer
dan de helft van de leerlingen van huis uit Friestalig zijn, terwijl de (fulltime) leerkracht het Fries alleen passief beheerst.
We komen er momenteel ook achter dat er heel veel onduidelijkheid heerst over wanneer een leerkracht nu wel of niet
bevoegd is voor het geven van het vak Fries. (3) Tenslotte verschillen de scholen wat betreft de ambitie t.a.v. het meerta-
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lig onderwijs. Er zijn scholen die het Fries als een integraal onderdeel zien van het onderwijs en die zich hebben ontwikkeld als een Trijetalige Skoalle2 (3TS), maar er zijn ook scholen die het Fries een marginale rol toekennen, omdat ze alles
willen inzetten op het Nederlands.
Taalplan Frysk zet scholen opnieuw aan het denken over hun visie en ambities als het gaat om meertaligheid en specifiek over het Fries3. Taalplan Frysk zal er toe leiden dat alle scholen in Fryslân vanaf 1 januari 2018 een taalprofiel krijgen
toegekend. Het profiel geeft inzicht in de huidige stand van zaken, maar ook de ambitie van de school wordt vastgelegd. Op basis van het taalprofiel kan eventueel partiele ontheffing worden verleend voor bepaalde onderdelen van het
vak Frysk. De financiële ondersteuning die scholen van de provincie ontvangen, de zogenaamde MIF-gelden, zullen aan
het profiel worden gekoppeld. Scholen die geen ontheffing nodig hebben krijgen dan meer vergoeding dan scholen met
ontheffing. Ook scholen met een duidelijke ambitie zullen in de toekomst wellicht op een hogere vergoeding kunnen
rekenen.
De Inspectie beraadt zich momenteel op de wijze waarop ze de taalprofielen zullen meenemen in het (nieuwe) kwaliteitskader. We raden scholen aan het Taalplan Frysk toe te voegen aan het taalbeleidsplan en er in het schoolplan naar te
verwijzen.

Deel 2: Toetsen & taalbeleid
Alleen al in dit schooljaar (2016/2017) gaan er naar schatting meer dan 100 basisscholen starten met de nieuwe methode
Spoar 8 en zullen veel scholen voor PO en VO de eerste ervaringen opdoen met de evaluatie-instrumenten van Grip. In
het tweede deel van dit artikel bieden we handvatten voor scholen om het meertalig taalbeleid opnieuw te bespreken en
vast te stellen in het team.
Taalbeleid is een onmisbaar document om de koers te bepalen en om die koers te houden in de vele mogelijkheden die
het meertalig onderwijs te bieden heeft. In het taalbeleid beschrijft een school op welke manier het meertalig onderwijs
vorm krijgt, waarom de school dat zo doet en welke plannen er zijn om de werkwijze te veranderen of te verbeteren.
Toetsen spelen vervolgens een belangrijke rol bij het monitoren en evalueren van het taalbeleid. In die zin zijn toetsresultaten dus niet alleen bedoeld om de ontwikkeling van individuele leerlingen te volgen, maar ze vormen ook een belangrijke basis voor het bepalen van wat er heeft gewerkt en wat (nog) niet. Tot voor kort ontbrak het aan dergelijke gevalideerde gegevens voor het (vak) Frysk, maar vanaf augustus 2016 kunnen scholen gebruik gaan maken van de gegevens
die door het afnemen van de Grip-toetsen worden gegenereerd.
Het komt maar zelden voor dat een school of taalcoördinator enthousiast wordt van het vooruitzicht om aan de slag te
gaan met het opstellen van taalbeleid. Toch is het formuleren van en het uitvoering geven aan goed taalbeleid een hele
uitdaging. In het cyclische proces, dat meestal vier jaar duurt, moeten vele beslissingen worden genomen. De taalcoördinator maakt een analyse van de kwaliteit van het taalonderwijs, gaat in gesprek met het team over de visie en de wensen,
en langzaam maar zeker krijgt het taalbeleid vorm in de klas. Er worden afspraken gemaakt, roosters opgesteld, materialen aangeschaft en werkwijzen geïmplementeerd. Die gesprekken zouden ook niet alleen moeten gaan over de taal als
vak (Nederlands, Engels en Frysk), maar ook over hoe die talen worden gebruikt bij andere vakken. Het taalbeleid is het
onderwijskundig ontwerp van het meertalig onderwijs op een specifieke school.
Na de beleidsperiode (van vier jaar), óf wanneer zich in de buitenwereld veranderingen voordoen (bijvoorbeeld nieuwe
kennis, nieuwe lesmogelijkheden, nieuw provinciaal of landelijk beleid), dan is het weer tijd om het gesprek met elkaar
aan te gaan over de vorm van het onderwijs. Een dergelijke verandering heeft zich nu aangediend met o.a. Spoar 8,
Searje 36, Grip en Taalplan Frysk. De vraag is dus hoe een taalcoördinator deze veranderingen aangrijpt om als team in
gesprek te gaan over de nieuwe mogelijkheden.
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Het curriculaire spinnenweb
Om het gesprek over meertalig onderwijs en de vraagstukken die zich daarbinnen voordoen overzichtelijk te
houden, kan het curriculaire spinnenweb als model en
leidraad worden gebruikt.
In het curriculair spinnenweb (zie fig. 1) wordt inzichtelijk gemaakt welke onderdelen van belang zijn voor het
uitvoeren van het taalbeleid. Die onderdelen hangen
onderling nauw samen, waarbij de visie in het hart van
het taalbeleid staat. Een belangrijk uitgangspunt van
deze curriculumtheorie is dat een school aan alle onderdelen moet werken. Alle onderdelen moeten onderling
afgestemd zijn.
Hoge ambities gaan bijvoorbeeld niet samen met een
magere tijdsinvestering, of een aanbod vol hiaten.
Wanneer een school overgaat tot het aanschaffen van Spoar 8 of Searje 36, dan heeft dit niet alleen consequenties voor
het onderdeel bronnen en materialen, maar ook alle andere onderdelen van het web ondergaan een verandering en moeten opnieuw moeten worden herijkt en vastgelegd.
Het spinnenweb ligt ook ten grondslag aan de andere nieuwe producten die voor het Friese onderwijs zijn ontwikkeld.
Het referinsjeramt Frysk (rrf) maakt het niveau van taalbeheersing van het Frysk zichtbaar voor de leerling en de leerkracht, en is gebruikt als grondslag voor de ontwikkeling van de nieuwe methode en voor het toets- en evaluaasjesysteem
Grip. Het rrf is een verdere concretisering van de onderdelen ‘leerdoelen’ en ‘leerinhoud’ en het (eventuele) gebruik van
de instrumenten van Grip geeft inzicht in het onderdeel ‘toetsing’.
De relatie tussen belangrijke vraagstukken als waarheen en wat leren onze leerlingen? (‘leerdoelen’ en ‘leerinhouden’),
waarmee leren onze leerlingen? (‘bronnen & materialen’) en hoe wordt dat getoetst? (‘toetsing’) lijkt logisch. Scholen
moeten zich echter wel realiseren dat in het centrum van deze driehoeksrelatie ‘de visie’ staat. Dat betekent dat het gebruik van de methode, van toetsen, maar ook alle beslissingen die voortkomen uit kwesties ten aanzien van ‘groeperingsvormen’ (bijvoorbeeld over samenwerkend leren), de mogelijkheden van de digitale ‘leeromgeving’ en de didactiek (gaan
we voor instructief of juist dialogisch onderwijs?) voortkomen uit de visie van de school op meertalig onderwijs.

Hulpmiddelen en ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van taalbeleid
Het herijken van het meertalig onderwijs begint bij het in kaart brengen van hoe het nu is. Daarbij is het essentieel dat de
huidige situatie tegen het licht van de nieuwe kennis, inzichten en mogelijkheden wordt gehouden. Het is de taak van de
taalcoördinator om het team hierover voor te lichten en ze mee te nemen in de ontwikkelingen.
Om het gesprek over de huidige situatie en de beoordeling van die situatie op kwaliteit te ondersteunen is een instrument ontwikkeld dat gebaseerd is op het curriculaire spinnenweb. Op deze placemat (fig. 2) staan de (beleids)onderdelen
van het spinnenweb genoemd, met daarachter steeds een korte beschrijving van de achterliggende theorie, mogelijke
richtlijnen en/of kwaliteitseisen.
De school kan vervolgens aan de hand van een aantal vragen een analyse maken van de stand van zaken en de gewenste
richting. De placemat is een handig en overzichtelijk hulpmiddel bij het krijgen van inzicht in de vraag wat (voor deze
school) op orde is en wat nog aandacht verdient.
De achterkant van de placemat is een leidraad om het huidige meertalige leerstofaanbod te inventariseren. Het aanbod
wordt geanalyseerd voor de vijf domeinen van taal die door het referinsjeramt Frysk worden onderscheiden, namelijk
gesprekken, spreken, luisteren, lezen en schrijven. De doelen die daarbij door de school worden nagestreefd kunnen per
vaardigheid verschillen, bijvoorbeeld wanneer een school rekening wil houden met de verschillende taalachtergronden
van de leerlingen. Voor leerlingen die van huis uit Friestalig zijn, worden de einddoelen wellicht gericht op het actief
gebruiken van de taal (zowel mondeling als schriftelijk), terwijl voor de andere leerlingen vooral de passieve beheersing
centraal staat.
Het moge duidelijk zijn dat scholen, binnen de kaders van het provinciaal beleid (Taalplan Frysk) zelf keuzes maken op basis van de visie en/of op basis van eigenschappen van de doelgroep. De achterkant van de placemat houdt ook rekening
met scholen die het meertalig onderwijs geïntegreerd willen aanbieden, dus die het gebruik van de talen een plek willen
geven in andere vakken. Na een eerste inventarisatie is het belangrijk de uitkomsten te beoordelen op kwaliteit. Het team
moet zichzelf vragen stellen als: is het aanbod nog up to date, past het (nog steeds) bij de belevingswereld van onze
leerlingen, is er wel sprake van een doorgaande lijn of zijn er hiaten, past het aanbod bij onze (nieuwe) visie, kunnen we
kinderen voldoende uitdagen, etc.?
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Tenslotte moet het team zichzelf de vraag stellen of dit aanbod leidt tot de (nieuw) gestelde doelen? Om dit te kunnen
beoordelen kan dus gebruik worden gemaakt van het toets- en evaluatiesysteem Grip. Grip bevat meerdere toetsen en
observatiemogelijkheden. De school kan kiezen wat het wil gebruiken. Ook die keuze hangt af van de visie en van de
doelen die de school geformuleerd heeft.
Uiteindelijk draait het natuurlijk allemaal om wat het taalbeleid teweegbrengt in de klas. Na het in kaart brengen van de
beginsituatie, het formuleren van een visie en het vastleggen van de afspraken is het natuurlijk van belang dat het meertalig onderwijs zichtbaar wordt in de dagelijkse onderwijspraktijk. Het taalbeleid van een school is bedoeld als leidraad
voor het handelen in de klas en helpt de taalcoördinator bij het monitoren van de uitgezette acties.
Uit bovenstaande beschrijving wordt duidelijk dat de scholen vanaf augustus 2016 niet alleen de beschikking hebben
gekregen over een nieuwe methode en een nieuw evaluatiesysteem, maar dat er ook instrumenten zijn ontwikkeld die de
school helpen om meertalig taalbeleid te formuleren. Daarnaast kunnen taalcoördinatoren, directeuren en leerkrachten
rekenen op steun van de verschillende instellingen in de provincie. Via netwerkbijeenkomsten, conferenties, studiemiddagen en gratis seminars wordt het gehele onderwijsveld geïnformeerd en bijgepraat. Ook zijn er diverse mogelijkheden
om gebruik te maken van ondersteuning, advies en scholing vanuit NHL Hogeschool, Cedin en AFUK.
In het kader van dit artikel wijzen we er onder meer op dat leerkrachten een (Post-hbo) opleiding kunnen volgen tot taalcoördinator (NHL Hogeschool/ECNO) en dat er overal in de provincie actieve netwerken van taalcoördinatoren zijn waarin
aan de hand van vragen uit de eigen praktijk het taalonderwijs wordt besproken en verdiept.
Tot slot presenteren we in onderstaand overzicht de werkwijze die Cedin hanteert bij de implementatie van goed meertalig onderwijs. Deze werkwijze sluit nauw aan bij de inhoud van dit hoofdstuk.
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Strategie bij het implementeren van meertalig onderwijs door Cedin
Vraagstuk 1: De visie op meertalig onderwijs en de rol van het Frysk?
• Persoonlijke visie. De persoonlijke visie bepaalt mede hoe een leerkracht tegenover meertaligheid en het Frysk 		
staat en heeft effect op de vormgeving van het onderwijs in de eigen groep.
• De gemeenschappelijke visie. De visie van het team vormt de basis voor alle keuzes die in het curriculum Frysk &
Meertaligheid gemaakt gaan worden.
Vraagstuk 2: Welke ambities worden nagestreefd (o.a. in relatie tot Taalplan Frysk)?
• Wat zijn de doelen van het meertalige curriculum?
• Wat moeten leerlingen laten zien aan taalvaardigheid. Met behulp van het rrF kunnen bijvoorbeeld de einddoelen
groep 8 worden vastgesteld.
• Voor leerkrachten is het prettig om tussendoelen te hebben waar zij op kunnen sturen. Hiervoor kan vertrouwd
worden op de methode of m.b.v. het rrF worden tussendoelen vastgesteld. Het team kiest zijn eigen kapstokken.
Vraagstuk 3: Hoe wordt de onderwijsinhoud afgestemd op de visie en de doelen?
• Het is niet altijd vanzelfsprekend (of mogelijk) om de methode te volgen. Soms vraagt de ene visie om keuzes in
de methode of om aanvullingen. Dus wat vraagt de geformuleerde visie en ambities van het leerstofaanbod, de 		
leeromgeving, van leerkrachtvaardigheden en –kennis, van differentiatie, etc.?
Vraagstuk 4: Hoe voeren we het taalbeleid uit in de klas?
• Tijdens de uitvoering is het effectief om met elkaar ervaringen te delen en feedback te krijgen. Dit kan intern
georganiseerd worden, maar ook met ondersteuning van externe adviseurs.
Vraagstuk 5: Hoe evalueren en monitoren we de kwaliteit van het meertalig onderwijs?
• Binnen kwaliteitsbeleid is het interessant om m.b.v. evalueren en monitoren vast te stellen of het gelukt is om de
taalvaardigheid van leerlingen te ontwikkelen en of het aanbod dus effectief is geweest.
• Binnen GRIP worden verschillende toetsen aangeboden. Afhankelijk van de ambities en de visie worden alle of 		
enkele toetsen/observaties ingezet.
Vraagstuk 6: Hoe bepalen we het vervolg na de afname van de toetsen?
• Analyse van de toets-resultaten en observaties geeft informatie over wat geleerd is en wat herhaald moet worden.
Of verdieping kan plaatsvinden, of over gegaan kan worden naar de volgende stap.
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