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Kenniskaarten met wetenschappelijke info
Reflecteren over het talenbeleid
Reflecteren vanuit de MeMoQ-zelfevaluatie
Reflecteren vanuit cases en vignetten
Reflecteren vanuit videofragmenten
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Handleiding
Reflecteren vanuit videofragmenten
met wetenschappelijke kennis
Doelstellingen
•
•

Kennis en inzichten over meertaligheid op een toegankelijke wijze uitbreiden.
Reflecteren over het eigen talenbeleid vanuit beeldmateriaal.

Middel
Videofragmenten met wetenschappelijke kennis over meertaligheid bekijken en hierover
reflecteren.

Mogelijke werkwijze
Welke stappen kan je doorlopen?
Stap 1 KADERING
Kader de reflectieoefening.
Stap 2 FOCUS
Leg de focus op het thema meertaligheid door vooraf een aantal vragen te stellen. Hiervoor kan
je eventueel gebruik maken van een aantal kenniskaarten.
Stap 3 KIJK
Bekijk de fragmenten samen met de kinderbegeleiders. Laat de kinderbegeleiders eventueel een
aantal zaken noteren.
Stap 4 REFLECTEER
Stel reflectievragen. Dit kunnen algemene vragen zijn:
• Wat roept dit fragment bij je op? Is deze kennis nieuw voor je? Wat leerde je bij?
• Waarom is deze kennis belangrijk voor jullie?
• …
Zijn er kinderbegeleiders die zelf meertalig zijn en heerst er een veilig klimaat, dan kan je hen
aan het woord laten: wat betekent meertaligheid voor jou? Wat ervaar je als meerwaarde? Ervaarde je
moeilijke momenten?
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Je kan de kinderbegeleiders de mogelijkheid bieden om eerst even individueel of per 2 of 3 te
laten nadenken en bespreken. Nadien kan je hun antwoorden in groep bespreken.
Stap 5 ACTIE
En nu? Denk samen na over wat deze kennis betekent voor de eigen praktijk.
• Hoe ga je bepaalde nieuwe inzichten integreren in de eigen praktijk?
• Welke doelstellingen zet je hierbij voorop?
• Wat heb je hiervoor nodig om dit te bereiken?
• Hoe betrek je dit op de overtuigingen, praktijken en management?
• ...

Meer info
Extraatje: deze fragmenten kan je ook gebruiken bij de kenniskaarten.
Ook op de websites https://www.meertaligheid.be/ en http://www.metrotaal.be/
vind je allerlei interessante kennisbronnen.
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Meertalig opgroeien
Centre for Language Studies (CLS)
Radboud Universiteit

2'29''

https://youtu.be/dGK_vq0o7xQ

Beknopte bespreking
Dit fragment toont hoe het is om als meertalig kind op te groeien. Wat houdt dit
eigenlijk in, meertalig zijn? Ken je dan altijd dezelfde woorden in beide talen? En wat zijn
de voor- en nadelen van meertalig opgroeien?
Het feit dat het aanleren van meerdere talen de taalontwikkeling niet in de weg staat,
wordt mooi geïllustreerd. Vaak denken professionals dat meertalige kinderen een
taalachterstand hebben. Dat wordt hierin weerlegd.
Dit fragment gaat over iets oudere kinderen, maar kan inspirerend zijn voor professionals
in de kinderopvang.
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Je kan dit fragment bekijken wanneer je merkt dat er nood is aan accurate kennis over
meertaligheid en hoe het verwerven van meerdere talen verloopt.
Dit fragment kan getoond worden bij volgende stellingen:
•
•
•
•
•

Je bent pas meertalig als je meer dan één taal vloeiend spreekt.
Om jonge kinderen met een andere thuistaal Nederlands aan te leren, spreek je in
de opvang best alleen Nederlands met hen.
Als een peuter een nieuwe taal leert in de opvang, bouwt hij verder op de kennis
die hij heeft in andere talen.
Meertalige kinderen hebben een tragere taalontwikkeling dan ééntalige kinderen.
Voor een baby is het moeilijker om twee talen tegelijk te verwerven dan één taal.
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Een meertalige
mengelmoes in je hoofd?
Centre for Language Studies (CLS)
Radboud Universiteit

2'40''

https://youtu.be/FFl98LjOesg

Beknopte bespreking
In dit fragment wordt ingezoomd op het ‘hoofd’ van een meertalig kind. Kan je de ene
taal ‘uitzetten’ als je de andere taal spreekt of hoort? En hoe komt het dat meertalige
kinderen soms talen door elkaar heen gebruiken? Het toont dat code switching of code
mixing niet problematisch is.
Dit fragment gaat over iets oudere kinderen, maar kan toch inspirerend zijn voor
professionals uit de kinderopvang.
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Je kan dit fragment bekijken wanneer je merkt dat er vragen zijn over kinderen die
talen door elkaar gebruiken.
Dit fragment kan getoond worden bij volgende stellingen:
•
•
•
•
•
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Om jonge kinderen met een andere thuistaal Nederlands aan te leren,
spreek je in de opvang best alleen Nederlands met hen.
Als een peuter een nieuwe taal leert in de opvang, bouwt hij verder op de kennis
die hij heeft in andere talen.
Meertalige kinderen die in één zin woorden uit verschillende talen door elkaar
gebruiken, zijn niet verward.
Meertalige kinderen hebben een tragere taalontwikkeling dan ééntalige kinderen.
Voor een baby is het moeilijker om twee talen tegelijk te verwerven dan één taal.
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Hebben tweetalige
kinderen een
taalachterstand?
Taalcanon

3'49''

https://youtu.be/Xtqa1GvBwBo

Beknopte bespreking
In dit fragment wordt de vraag beantwoord of meertalige kinderen een taalachterstand
hebben. Ook worden de voordelen van meertaligheid op latere leeftijd besproken.
In het fragment wordt verwezen naar een computerspelletje met een hongerige vis.
Deze conclusie is gecontesteerd, omdat er ook heel wat andere factoren (zoals al dan
niet veel gamen) een invloed kunnen hebben.
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Vooral het eerste deel van dit fragment is relevant. We raden aan om dit fragment te
bekijken samen met filmpje 1 Meertalig opgroeien.
Dit fragment kan getoond worden bij volgende stellingen:
•
•

Meertalige kinderen hebben een tragere taalontwikkeling dan ééntalige
kinderen.
Meertalig opgroeien heeft voordelen.
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Kijk, ik groei!

1u25'

Kind en Gezin
https://youtu.be/GnRpWdHbcRk

Beknopte bespreking
In deze film komt de ontwikkeling van het kind in zijn algemeenheid aan bod. Er staan
inspirerende fragmenten in over de algemene taalontwikkeling van kinderen, en dit naar
de verschillende leeftijden. Daarnaast komen nog andere zaken van de ontwikkeling
van kinderen aan bod (zoals fysieke ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en
verstandelijke ontwikkeling).
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Merk je dat er veel vragen zijn over de taalontwikkeling in het algemeen, dan kan dit
fragment inspiratie bieden. Wil je enkel op taal focussen, dan dien je af en toe wel door
te spoelen of kan je onderstaande linken gebruiken.
Interessante momenten over taal en communicatie per leeftijd:
0-2 maand: https://www.youtube.com/watch?v=HLqUOEIK6Ic
2-4 maand: https://www.youtube.com/watch?v=Rkja5Ef0Mrw
6-8 maand: https://www.youtube.com/watch?v=XD0QaH6O61A
8-12 maand: https://www.youtube.com/watch?v=FXoO9gSEhQY
12-18 maand: https://www.youtube.com/watch?v=cyGfDOXkCXU
18-24 maand: https://www.youtube.com/watch?v=FCTfPQ6br8k
24-36 maand: https://www.youtube.com/watch?v=YBdgh5XE4Lk
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Handleiding
Reflecteren vanuit videofragmenten
met praktijkinspiratie
Doelstellingen
•
•

Reflecteren over het eigen talenbeleid vanuit beeldmateriaal.
Komen tot vernieuwde praktijken in het omgaan met meertaligheid naar kinderen en ouders.

Middel
Videofragmenten over omgaan met meertaligheid in de praktijk bekijken en hierover reflecteren.

Mogelijke werkwijze
Welke stappen kan je doorlopen?
Stap 1 KADERING
Kader de reflectieoefening.
Stap 2 FOCUS
Leg de focus op het thema meertaligheid door vooraf een aantal vragen te stellen. Denk
bijvoorbeeld aan:
• Wat is het talenbeleid in de opvang?
• Waarom vinden jullie Nederlands belangrijk?
• Hoe gaan jullie om met thuistalen in de communicatie met de kinderen in de opvang? Hoe
gaan jullie om met de thuistalen in de communicatie met de ouders in de opvang?
• Waarom geven jullie meertaligheid in de communicatie met kinderen en ouders een plaats in
de opvang?
• Vind je het belangrijk dat iedereen zijn/haar thuistaal mag spreken in de opvang? Waarom wel/
niet? Welke gevoelens roept dit op?
• Wat is de meerwaarde van de thuistaal bij het leren van Nederlands?
• Zijn jullie en/of de ouders soms bezorgd over de taalontwikkeling bij kinderen wiens thuistaal
niet het Nederlands is? Welke vragen en/of bezorgdheden leven er in jullie opvang?
• Hoe stimuleren jullie de taalvaardigheid van de kinderen?
• Hoe betrekken jullie ouders bij taalstimulering?
• …
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Stap 3 KIJK
Bekijk de fragmenten samen met de kinderbegeleiders. Hierbij kan je de kinderbegeleiders naar
de film in zijn geheel laten kijken. Of je kan ervoor kiezen om een aantal specifieke brillen mee te
geven: kijk specifiek naar de kinderen, de kinderbegeleiders, de ruimte … Laat de kinderbegeleiders
eventueel een aantal zaken noteren.
Stap 4 REFLECTEER
Stel reflectievragen. Dit kunnen algemene vragen zijn. Denk maar aan:
• Peilen naar herkenbaarheid: Wat denk je van deze casus? Is dit herkenbaar? Had je al
gelijkaardige ervaringen? Zijn de fragmenten een realistische weergave van de werkelijkheid
in jullie voorziening?
• Peilen naar overtuigingen: Wat roept dit op? Welke gevoelens roept dit bij je op? Wat vind je
sterk? Welke aandachtspunten zie je en wat kan beter?
• Peilen naar praktijken: Hoe zou jij reageren? Hoe zou jij dit aanpakken? Wat inspireert jou
en waarom? Welke elementen uit het fragment neem je graag mee naar de eigen werking
en waarom? Wat zou je de collega’s uit de video aanraden en waarom? Wat zou je anders
aanpakken?
• Peilen naar de ander: Wat betekent dit voor de kinderen, de ouders, het team en de samenleving?
• Peilen naar de eigen werking: welke overtuigingen, praktijken en welk management leven er in
jullie voorziening?
• Peilen naar het ‘En nu?’: Wat zou je in de toekomst anders kunnen doen? Welke ideeën neem
je mee naar je praktijk?
• …
Daarnaast kan je als ondersteuner eigen reflectievragen stellen en de kinderbegeleiders stimuleren
om zelf vragen te stellen en elkaar uit te dagen. Je kan de kinderbegeleiders de mogelijkheid
bieden om eerst even individueel of per 2 of 3 te laten nadenken en te ‘zoemen’. Nadien kan je
de antwoorden in groep bespreken.
Deze reflectieopdracht past bij de basisteksten uit de Reflectiewaaier. Deze teksten kan je zelf als
achtergrondmateriaal gebruiken of je kan de teksten ook bespreken bij deze reflectieopdracht.
Stap 5 ACTIE
En nu? Denk met de kinderbegeleiders na over wat dit betekent voor de eigen praktijk:
• Hoe ga je bepaalde nieuwe inzichten integreren in de eigen praktijk?
• Welke doelstellingen zet je hierbij voorop?
• Hoe betrek je dit op de overtuigingen, praktijken en management?
• Wat heb je ervoor nodig om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken?
Kom tot een zo concreet mogelijk actieplan: wat ga je anders aanpakken? Hoe ga je dat doen?
Wat is nodig? Wie neemt dit op? Wie moet hiervan op de hoogte gebracht worden? Binnen
welke termijn?
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Stap 6 EVALUEER
Nadat de vernieuwde praktijk werd ingevoerd, is het belangrijk om terug te kijken. Wat loopt
goed? Moet er nog iets bijgeschaafd worden? Hoe pakken we dit aan?

Een eigen beeldenbank?
Je kan de kinderbegeleiders ook aanmoedigen om zelf videomateriaal of geluidsfragmenten te
verzamelen en zo een eigen beeldenbank aan te leggen. Filmpjes uit de eigen opvang zijn heel
waardevol: de kinderbegeleiders zien zichzelf in hun eigen context.
Laat hen vooraf goed nadenken over:
• Inhoudelijke aspecten: Met welk doel film je? Welke momenten van de dag wil je filmen en
waarom: een voorleesmoment, een geleide activiteit, een eetmoment, een slaapritueel, een
vrij spelmoment, het breng- en haalmoment … Of kies voor meerdere momenten zoals een
poppenkastmoment en een vrij spelmoment.
• Praktische aspecten: Mag elk kind / elke ouder gefilmd worden? Hoe zorg je voor een veilig
klimaat, zodat de gefilmde medewerkers zich niet veroordeeld voelen door collega’s?
Bij de bespreking laat je de kinderbegeleiders reflecteren over wat ze zien bij de kinderen, de
ouders, zichzelf en de collega’s.
• Wat zijn sterktes?
• Welke tips kunnen ze elkaar geven?
• Hoe kunnen ze de sterke punten borgen en de werkpunten verbeteren?
• Hoe kunnen ze dit meenemen in hun talenbeleid en wat hebben ze hiervoor nodig?
Deze methodiek vraagt een positieve sfeer in de voorziening. De kinderbegeleiders moeten zich
voldoende ‘veilig’ voelen en elkaar vertrouwen. Als ondersteuner is het belangrijk om aan te
geven dat zij niet ‘beoordeeld’ worden, maar dat ze op basis van het filmmateriaal een goed beeld
krijgen van hoe de kinderen, de ouders en collega’s reageren. Deze methodiek kan heel krachtig
en leerzaam zijn, maar vraagt een goede begeleiding en opvolging om vanuit deze positieve en
veilige sfeer te kunnen werken.
Extra info over video-interactiebegeleiding
Wil je meer weten over het gebruik van video’s in ondersteuningstrajecten, neem dan zeker een
kijkje op:
• https://www.arteveldehogeschool.be/verbeelding/
• https://ap.lc/T4P1Y
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11

Andere bronnen?
Naast filmmateriaal kan je ook artikels of quotes uit de krant gebruiken om de kinderbegeleiders
te laten reflecteren.
• Voorbeelden van interessante artikels zijn bijvoorbeeld KIDDO 1, 2011 Meertaligheid is een
troef en geen hindernis. Opvoeden in een meertalige context.
• Ook op de websites https://www.meertaligheid.be/ en http://www.metrotaal.be/ vind je
allerlei interessante kennisbronnen.
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Het Verhaal van Taal
VBJK

Hoofdfilm (16’51’’)
https://vimeo.com/488851782/9e0c817126

Extra’s (37’39’’)
https://vimeo.com/488854524/08bb0cb182

Of dvd - Bestellen kan via
https://ap.lc/Enf4x

Beknopte bespreking
In deze film vertellen kinderbegeleiders hoe zij aan jonge kinderen prikkelende en
stimulerende taal bieden, op verschillende momenten van de dag. Ze vertellen ook
hoe ze met de ene ouder een gesprek aanknopen in het Nederlands en met de andere
ouder communiceren in andere talen of met gebaren, foto’s en tekeningen.
De film heeft als ondertitel ‘Uitdagend Nederlands in een meertalige omgeving’. In enkele
Brusselse opvangorganisaties vertellen leidinggevenden, begeleiders en ouders hun
verhaal over taal en taalverschillen. Ze delen hun visie, geven tips en illustreren hoe
kinderen en volwassenen tot talige interactie komen.
In de bijhorende handleiding (zie extra info) wordt dieper ingegaan op de betekenis van
communicatie, thuistalen en meertaligheid, de taalkansen die een opvang heeft voor
jonge kinderen … Er worden concrete tips en inspirerende voorbeelden gegeven.
De hoofdfilm bestaat uit twee hoofdstukken:
•

•

In het hoofdstuk VISIE getuigen ouders, kinderbegeleiders en leidinggevenden over
hun ervaring met taal: thuis en in de opvang. Dit onderdeel is essentieel om een
talenbeleid uit te schrijven, een talenbeleid met respect voor het Nederlands en
voor de vele talen van ouders en kinderen.
In het hoofdstuk INTERACTIE verleggen we de focus naar het taalaanbod in de
opvang en naar de interactiemogelijkheden tussen kinderen en kinderbegeleiders
en tussen de kinderen onderling. Medewerkers geven tips over hoe je de
taalontwikkeling van jonge kinderen kan stimuleren. Dit deel kan inspiratie bieden
om dagelijkse zorgmomenten, vrij spel en begeleide activiteiten talig te verrijken.
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De extra’s bestaan uit twee reeksen:
•

•

De eerste reeks RIJKE TAAL IN BEELD bestaat uit zeven langere fragmenten
waarin telkens een specifiek zorgmoment of een activiteit centraal staat. Bedoeling
is om tijdens deze minifilmpjes de taalkansen van kinderen, ouders en medewerkers
te observeren, ze vervolgens samen te bespreken en na te gaan hoe ze ook in
andere situaties van pas kunnen komen. RIJKE TAAL IN BEELD bevat de volgende
fragmenten:
• Een bibliotheek in de opvang;
• Mohammed geniet van de maaltijd;
• Theekransje met Layla en Ariana;
• Avontuur in het bos;
• Poppenspel;
• Samen zingen;
• Groentesap maken.
In de tweede reeks ALLEMAAL TAAL geeft Machteld Verhelst van het Centrum voor
Taal en Onderwijs heldere en krachtige tips over taalstimulering bij jonge kinderen.
Haar observaties worden aangevuld door de visie van een aantal medewerkers
van de Brusselse kinderopvang en ondersteund door inspirerend beeldmateriaal.
ALLEMAAL TAAL bevat de volgende fragmenten:
• Meertalige context;
• Taalproductie;
• Begrijpelijke taal;
• Taal elk moment;
• Prikkelende ruimte.

Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Dit fragment bevat verschillende fragmenten die aanzetten tot reflectie over taal en
meertaligheid.
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Samen zingen

1'55''

VBJK
https://vimeo.com/126401093

Beknopte bespreking
Dit fragment komt uit Het Verhaal van Taal. Het toont twee zangmomenten:
• één moment waarop de kinderbegeleider een Franstalig liedje zingt en de invloed
daarvan op de kinderen;
• een ander fragment waarin een papa een liedje in de eigen taal zingt.
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Dit fragment biedt concrete inspiratie naar het stimuleren van meertaligheid tijdens
geleide activiteiten, namelijk samen zingen.
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Wiegelied voor Hamza
VBJK

1'36''
dvd of fragment
https://vimeo.com/126408059

Beknopte bespreking
Deze film toont kinderopvangvoorzieningen in Gent (België), Auby (Frankrijk), Berlijn
(Duitsland) en Birmingham (Verenigd Koninkrijk) die dagelijks inzetten op diversiteit
en ontmoeting. Moeders en vaders getuigen hoeveel dit voor hen betekent. De film
toont initiatieven die professionals nemen om kinderen en ouders gelijke kansen te
geven, hoe ze communiceren met gezinnen in een meertalige context en wat ze doen
voor het welbevinden van kinderen en ouders met een andere culturele achtergrond. In
deze film geven professionals allerlei concrete tips en tonen ze hoe ze in hun dagelijkse
praktijk werken aan een warme en democratische samenleving. Wiegelied voor Hamza
toont de rijkdom van een divers en meertalig Europa.
Het fragment toont hoe kinderbegeleiders en een Somalische mama samen zoeken
naar een slaapritueel voor het kind. Een slaapliedje, gezongen in de eigen taal, wordt
opgenomen en zorgt ervoor dat het kind rustig in slaap kan vallen.
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Het fragment biedt inspiratie om ouders als partners te zien en samen met ouders te
zoeken naar een slaapritueel voor de kinderen.
Deze video is al wat ouder, maar met de juiste inleiding en kadering kan het zeker
zorgen voor uitwisseling en reflectie.
Dit fragment kan getoond worden bij de case: Mama zingt.
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Ubuntu

20'

VBJK
https://vimeo.com/231047118

Beknopte bespreking
In de documentaire Ubuntu tonen Stad Gent en Tierlantuin dat kinderopvang geen
eiland is. Maar hoe doe je dat concreet, samenwerken met gezinnen, andere bewoners
uit de buurt en partnerorganisaties? Uit het Ubuntu-verhaal van Tierlantuin haal je
inspiratie om zelf ook in te zetten op verankering in de buurt, op respectvol omgaan
met diversiteit en op vredeseducatie.Volgende thema's komen aan bod:
• verankerd in de buurt;
• kinderen en ouders samen welkom;
• inzetten op kwaliteit;
• kinderen verbinden met elkaar;
• bouwen aan het collectief.
Er werd ook een artikel gewijd aan deze film: https://ap.lc/pgxJK
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Deze video gaat over de sociale functie van kinderopvang, maar de aangegeven
fragmenten bieden veel inspiratie naar professioneel handelen en omgaan met taal en
meertaligheid in de context van diversiteit.
Specifiek fragmenten over taal en meertaligheid:
•

•

2’30”-2’58”: Dit fragment toont het belang van laagdrempelige communicatie, het
werken met eenvoudig taalgebruik, pictogrammen, foto’s … zodat er een mooie
interactie kan komen met kinderen, ouders en de buurt.
9’35”-10’07”: Hier wordt het belang van een goede vertrouwensband met de ouders
aangehaald. De kinderbegeleider bespreekt hoe de eerste contacten met ouders
gebeuren. Er wordt gevraagd naar de thuistalen van de gezinnen. Als voorbeeld
wordt ook aangegeven dat een gesprek met Franstalige ouders kan gebeuren door
een Franstalige medewerker. Dit fragment toont ook beelden van een welkomstbord
in verschillende talen en een oplijsting van belangrijke woorden in de opvang voor
meertalige kinderen.
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•
•
•

•
•
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13’58”-15’06”: Dit fragment gaat over de opleidingskansen die worden geboden. De
vrouw werkt in het bibliotheekje van Tierlantuin en leert hierdoor zelf Nederlands.
15’27”-16’07”: In dit fragment worden de DECET-principes toegelicht. Dit wordt
besproken in de basistekst Uitgangspunten van de Reflectiewaaier.
16’37”-17’32”: Dit fragment toont het belang van inspelen op interesses van
kinderen. Daarnaast vertelt de kinderbegeleider dat ze zelf niet de hele tijd aan het
woord is en zo kinderen kansen wil bieden om ook talig te zijn naar haar en de
andere kinderen toe.
17’32”-18’02”: Dit fragment gaat over een voorlees- en zangmoment door
meertalige ouders in de opvang.
18’03”-18’47”: In dit fragment benoemt een kinderbegeleider de meerwaarde van
een meertalig team.
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MeMoQ Dimensie 6
VBJK
https://youtu.be/4tYrDhbwSRg

Beknopte bespreking
Deze video wil ondersteuning bieden bij Dimensie 6 van het MeMoQ-zelfevaluatieinstrument: Gezinnen en diversiteit. Het gaat in op: wederzijdse kennismaking, wederkerige
communicatie, inspraak, steun en respect voor maatschappelijke diversiteit.
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Deze video gaat niet specifiek over meertaligheid, maar er komen wel voorbeelden
van contacten met meertalige ouders en kinderen aan bod (bijvoorbeeld 2’04”-2’16”,
2’34”-2’42”). Het bekijken van het fragment kan aanzetten tot een ruimere reflectie
over taal, meertaligheid en diversiteit.
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Iedereen leest

verschillende fragmenten

https://ap.lc/kkpST

Beknopte bespreking
Op de website van Iedereen Leest vind je fragmenten die inspiratie bieden om voor te
lezen in de opvang.
In het filmpje over voorleesfase 5 (2,5 jaar) komt het gebruik van woorden in de eigen
thuistaal aan bod.
Meer info over een voorleesomgeving vind je via: https://ap.lc/O0zL6.
1 van de 10 tips gaat specifiek over meertaligheid en diversiteit.
Wanneer kan je dit fragment bekijken en bespreken?
Spelen er heel wat vragen over voorlezen, dan bieden deze fragmenten inspiratie. Je kan
met de kinderbegeleiders nadenken over hun eigen rol en deze van de (groot)ouders
of andere vrijwilligers uit de buurt om van het voorlezen voor alle kinderen een rijk
moment te maken.
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