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De schoolpoort is dé ideale plaats voor individuele en 
informele babbels met ouders. 

De drempel om Nederlands te spreken is er voor anderstalige 
ouders laag omdat ze vragen kunnen stellen aan de 
leerkracht van hun kind. Maak van de schoolpoort een plaats 
waar anderstaligen Nederlands kunnen oefenen. Benut dat 
dagelijkse moment voor en na school om naar de ouders te 
luisteren en hen te informeren. 

Schoolpoortgesprek

Toon ouders de informatie en het emoticon in de 
schoolagenda terwijl je erover vertelt.

Herhaal aan de schoolpoort

Op school krijgen ouders vaak informatie via brieven of andere 
geschreven kanalen. Niet evident voor ouders die weinig Nederlands 
kennen. Het helpt om de geschreven boodschap mondeling te 
herhalen aan de schoolpoort. Zo kan je ook nagaan of de ouders ze 
begrijpen. Neem het geschreven bericht erbij als je meer uitleg geeft. 
Zo maak je de link tussen wat je zegt en wat er in de brief staat. 
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 X Breng collega’s van de voor- en naschoolse opvang op de 
hoogte van de brieven die je meegeeft aan de kinderen.

Zij hebben regelmatig contact met de ouders en kunnen 
meer uitleg geven. Voorzie een heen-en-weermap voor de 
begeleiders van de opvang. Steek elk nieuw briefje in de map 
zodat ze weten welke informatie de ouders ontvangen.

Zoek de ouder zelf op

 X Zet als leerkracht zelf de eerste stap en spreek de ouders 
aan. 

Sommigen durven het initiatief niet te nemen om in een 
andere taal een gesprek te starten. Toon de ouders dat ze 
welkom zijn en dat je blij bent hen te zien. Let daarbij op je 
houding: een open houding zorgt ervoor dat anderstaligen 
sneller durven te spreken.

 X Knoop eerst een luchtig gesprekje aan ...

... over iets simpels, zoals het weer of de weekendactiviteiten. 
Daarmee stel je de ouder meteen op zijn of haar gemak.

‘Hallo Sarah, hoe was je weekend? Alles goed met je 
zoon?’

 X Luister en probeer het taalniveau Nederlands van de 
ouder in te schatten.

Je kan dan je eigen communicatie aanpassen. Heb je iets te 
bespreken? Kom dan na je luchtige gesprekje tot de essentie 
van je boodschap. Neem daarvoor genoeg tijd en ga stap 
voor stap te werk.
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Spreek helder

 X Pas je tempo aan, maar blijf natuurlijk. 

Articuleer goed en benadruk je boodschap via intonatie. 
Beklemtoon bijvoorbeeld belangrijke woorden, en verhoog 
je toon op het einde van een vraag.

 X Helder spreken is niet hetzelfde als kinderlijk spreken. 

Extreem traag spreken, woorden weglaten of werkwoorden 
niet vervoegen, zorgt er niet voor dat de ouder je beter 
begrijpt.

  Moeilijk: ‘Jij straks komen voor oudercontact?’
  Makkelijker: ‘Straks is het oudercontact. Kom je?’

 X Vermijd complexe zinnen.

Hou het kort en eenvoudig.
  Moeilijk: ‘Om 9 uur voorzien we een infomomentje in 

verband met de schoolreis waarvoor iedereen welkom is.’
  Makkelijker: ‘Om 9 uur geven we informatie over de 

schoolreis. Iedereen is welkom.’

 X Vermijd tussentaal en dialect.

Ook figuurlijke taal zoals uitdrukkingen, spreekwoorden en 
woordspelingen maakt het voor anderstalige ouders extra 
moeilijk.

  Moeilijk: ‘Je zoon was vol lof over de nieuwe sportzaal.’
  Makkelijker: ‘Je zoon was enthousiast over de nieuwe 

sportzaal.’
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 X Kies voor transparante woorden.

Dat zijn woorden die in meerdere talen op elkaar lijken. 
• inenting  vaccinatie (Frans/Engels: vaccination)
• inlichten  informeren (Frans: informer; Engels: to inform)

Visualiseer je boodschap

 X Maak zoveel mogelijk gebruik van beeldmateriaal om je 
boodschap te verduidelijken.

Tonen wat je zegt, helpt de ouders om je boodschap te 
begrijpen. Ook gebaren, een aangepaste mimiek en intonatie 
maken je boodschap duidelijker.

Bijvoorbeeld:
Wil je zeggen dat het kind zijn of haar boterhammen 
niet opgegeten heeft? Wijs dan naar het pictogram of 
emoticon in de schoolagenda. 

TIP
Herhaal! Voor iemand die moeite heeft met het 
Nederlands, is herhaling nooit vervelend.

TIP
Heb je belangrijke informatie voor de ouders? 
Schrijf het in enkele duidelijke woorden op een 
briefje en geef het mee.
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Check het begrip

Wil je weten of jij de ouder goed begrijpt? 

Een taal spreken die je niet zo goed kent, doe je makkelijker als je je 
gesprekspartner vertrouwt. 

Wil je nagaan of de ouder je begrijpt? 

Schep kansen om Nederlands te oefenen

 X Stel dan enkele gerichte vragen ...

... en beperk je niet tot de vraag ‘Begrijp je?’.

 X Laat je ook niet misleiden door enthousiast geknik.

Mensen schamen zich soms om toe te geven dat ze iets niet 
goed verstaan.

 X Herhaal dan even kort wat hij of zij probeert te zeggen ...

... en stel vragen ter bevestiging.

 X Maak van je school een plaats waar ouders Nederlands 
oefenen. 

Dat doe je door een vertrouwensrelatie op te bouwen met de 
ouders. Spreek hen niet enkel aan als het fout loopt met hun 
kind, maar maak ook eens een luchtig praatje of vertel positieve 
nieuwtjes.

 X Geef de ouders ruimte om iets te vertellen. 

Wees geduldig en verbeter foutjes met mate en op een indirecte 
manier, bijvoorbeeld door de juiste zin te herhalen. 

Ouder: ‘Morgen Lucas stuk fruit meenemen.’
Jij: ‘Ja, morgen neemt Lucas een stuk fruit mee. Het is 
fruitdag.’
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Frans Engels

Heb je het weekend overleefd? Hoe was je weekend? Comment s’est passé votre week-end ? How was your weekend?
Je zoon was er niet bij vandaag. Je zoon kon zich vandaag moeilijk 

concentreren.
Votre fils avait du mal à se concentrer 
aujourd’hui.

Your son found it hard to concentrate today.

Je dochter was helemaal weg van onze 
klasactiviteit in de dierentuin en heeft zich 
echt uitgeleefd.

We zijn naar de dierentuin geweest. Je dochter 
was heel enthousiast. Ze heeft zich goed 
geamuseerd.

Nous sommes allés au zoo. Votre fille était très 
enthousiaste. Elle s’est bien amusée.

We went to the zoo today. Your daughter 
loved it. She had lots of fun.

Probeer tijdig op school te zijn. Kom om 8 uur. Venez à 8 heures. Come at 8.00 a.m.
Je zoon had zijn middagmaal niet bij zich. Je zoon was zijn lunch vergeten. Votre fils avait oublié son déjeuner. Your son forgot his lunch. 
Tijdens de speeltijd zit je dochter de hele tijd 
met haar neus in de boeken. 

Je dochter leest tijdens de speeltijd altijd 
boeken. 

Votre fille lit toujours des livres pendant la 
récréation. 

Your daughter always reads books during 
playtime. 

Morgen moeten alle kindjes piekfijn gekleed 
zijn want dan komt de schoolfotograaf.

Morgen is er een fotograaf op school. Hij zal 
foto’s maken van de kinderen. 

Il y aura un photographe à l’école demain. Il 
prendra des photos des enfants. 

The school photographer is coming tomorrow. 
He’ll take some photographs of the children. 

Vergeet niet dat je dochter morgen een 
lunchpakket moet meenemen voor de 
sportdag!

Morgen is het sportdag. Je dochter moet haar 
lunch meenemen.

C’est la journée sportive demain. Votre fille 
doit apporter son pique-nique.

Tomorrow is sports day. Your daughter must 
bring her lunch with her.

Je zoon heeft streken uitgehaald vandaag. Hij 
heeft zelfs in Fatima’s arm gebeten. 

Je zoon heeft vandaag niet goed geluisterd. 
Hij heeft ook in de arm van Fatima gebeten.

Votre fils n’a pas bien écouté aujourd’hui. Il a 
aussi mordu le bras de Fatima.

Your son wasn’t paying attention today. He 
also bit Fatima’s arm.

Ik vroeg me af of er iets scheelt met je 
dochter?

Hoe gaat het met je dochter? Comment va votre fille ? How is your daughter doing?

Je zoon heeft het vandaag de hele dag door 
over zijn opa gehad.

Je zoon heeft de hele dag over zijn opa 
verteld. 

Votre fils a parlé de son grand-père toute la 
journée. 

Your son talked about his grandpa all day. 

Op het infomoment van volgende week 
lichten we alle nieuwigheden toe.

Volgende week hebben we een infomoment. 
We vertellen dan de nieuwe informatie. 

Il y aura un moment d’information la semaine 
prochaine. Nous y donnerons les nouvelles 
informations. 

Next week, we have an information session. 
That is when we’ll give you the new 
information. 

Met het speelgoed dat je zoon meebrengt 
van thuis, steekt hij de ogen van de andere 
kinderen uit.

Als je zoon speelgoed meeneemt naar school 
worden de andere kinderen jaloers. 

Quand votre fils apporte des jouets à l’école, 
les autres enfants sont jaloux. 

If your son brings toys to school, the other 
children will be jealous. 

Komen jullie elke dag te voet? Een luchtje 
scheppen kan deugd doen hé. 

Komen jullie elke dag te voet? Een beetje 
frisse lucht geeft energie hé.

Vous venez tous les jours à pied ? Un peu d’air 
frais donne de l’énergie, n’est-ce pas ?

Do you walk every day? A bit of fresh air can 
be revitalising.

Heb je kunnen denken aan het 
inschrijvingsstrookje voor de bosklassen?

Volgende week zijn het bosklassen. Kan je het 
papier invullen? 

Les classes vertes auront lieu la semaine 
prochaine. Est-ce que vous pouvez remplir le 
papier ? 

Next week, we have nature classes. Can you fill 
in the paper? 

Is alles duidelijk? Heb je nog vragen? Est-ce que vous avez d’autres questions ? Do you have any more questions?
Mocht je nog vragen hebben over de 
klasuitstap morgen, ga je gang!

Heb je nog vragen over de klasuitstap van 
morgen?

Est-ce que vous avez d’autres questions par 
rapport à l’excursion de demain ?

Do you have any more questions about 
tomorrow’s excursion?

Dat is al de zoveelste keer dat je zoon te laat is. 
Ik sta erop dat hij morgen wel op tijd hier is. 

Je zoon is weer te laat. Hij moet morgen op 
tijd komen.

Votre fils est de nouveau en retard. Il doit venir 
à l’heure demain.

Your son is late again. He should come on time 
tomorrow.

Ben je er al uit wie er straks zal zijn om je 
dochter op te halen?

Wie komt je dochter straks ophalen: jij of de 
papa?

Qui viendra chercher votre fille tout à l’heure : 
vous ou le papa ?

Who’s coming to fetch your daughter later; 
you or her dad?

Zeg het anders
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Frans Engels

Heb je het weekend overleefd? Hoe was je weekend? Comment s’est passé votre week-end ? How was your weekend?
Je zoon was er niet bij vandaag. Je zoon kon zich vandaag moeilijk 

concentreren.
Votre fils avait du mal à se concentrer 
aujourd’hui.

Your son found it hard to concentrate today.

Je dochter was helemaal weg van onze 
klasactiviteit in de dierentuin en heeft zich 
echt uitgeleefd.

We zijn naar de dierentuin geweest. Je dochter 
was heel enthousiast. Ze heeft zich goed 
geamuseerd.

Nous sommes allés au zoo. Votre fille était très 
enthousiaste. Elle s’est bien amusée.

We went to the zoo today. Your daughter 
loved it. She had lots of fun.

Probeer tijdig op school te zijn. Kom om 8 uur. Venez à 8 heures. Come at 8.00 a.m.
Je zoon had zijn middagmaal niet bij zich. Je zoon was zijn lunch vergeten. Votre fils avait oublié son déjeuner. Your son forgot his lunch. 
Tijdens de speeltijd zit je dochter de hele tijd 
met haar neus in de boeken. 

Je dochter leest tijdens de speeltijd altijd 
boeken. 

Votre fille lit toujours des livres pendant la 
récréation. 

Your daughter always reads books during 
playtime. 

Morgen moeten alle kindjes piekfijn gekleed 
zijn want dan komt de schoolfotograaf.

Morgen is er een fotograaf op school. Hij zal 
foto’s maken van de kinderen. 

Il y aura un photographe à l’école demain. Il 
prendra des photos des enfants. 

The school photographer is coming tomorrow. 
He’ll take some photographs of the children. 

Vergeet niet dat je dochter morgen een 
lunchpakket moet meenemen voor de 
sportdag!

Morgen is het sportdag. Je dochter moet haar 
lunch meenemen.

C’est la journée sportive demain. Votre fille 
doit apporter son pique-nique.

Tomorrow is sports day. Your daughter must 
bring her lunch with her.

Je zoon heeft streken uitgehaald vandaag. Hij 
heeft zelfs in Fatima’s arm gebeten. 

Je zoon heeft vandaag niet goed geluisterd. 
Hij heeft ook in de arm van Fatima gebeten.

Votre fils n’a pas bien écouté aujourd’hui. Il a 
aussi mordu le bras de Fatima.

Your son wasn’t paying attention today. He 
also bit Fatima’s arm.

Ik vroeg me af of er iets scheelt met je 
dochter?

Hoe gaat het met je dochter? Comment va votre fille ? How is your daughter doing?

Je zoon heeft het vandaag de hele dag door 
over zijn opa gehad.

Je zoon heeft de hele dag over zijn opa 
verteld. 

Votre fils a parlé de son grand-père toute la 
journée. 

Your son talked about his grandpa all day. 

Op het infomoment van volgende week 
lichten we alle nieuwigheden toe.

Volgende week hebben we een infomoment. 
We vertellen dan de nieuwe informatie. 

Il y aura un moment d’information la semaine 
prochaine. Nous y donnerons les nouvelles 
informations. 

Next week, we have an information session. 
That is when we’ll give you the new 
information. 

Met het speelgoed dat je zoon meebrengt 
van thuis, steekt hij de ogen van de andere 
kinderen uit.

Als je zoon speelgoed meeneemt naar school 
worden de andere kinderen jaloers. 

Quand votre fils apporte des jouets à l’école, 
les autres enfants sont jaloux. 

If your son brings toys to school, the other 
children will be jealous. 

Komen jullie elke dag te voet? Een luchtje 
scheppen kan deugd doen hé. 

Komen jullie elke dag te voet? Een beetje 
frisse lucht geeft energie hé.

Vous venez tous les jours à pied ? Un peu d’air 
frais donne de l’énergie, n’est-ce pas ?

Do you walk every day? A bit of fresh air can 
be revitalising.

Heb je kunnen denken aan het 
inschrijvingsstrookje voor de bosklassen?

Volgende week zijn het bosklassen. Kan je het 
papier invullen? 

Les classes vertes auront lieu la semaine 
prochaine. Est-ce que vous pouvez remplir le 
papier ? 

Next week, we have nature classes. Can you fill 
in the paper? 

Is alles duidelijk? Heb je nog vragen? Est-ce que vous avez d’autres questions ? Do you have any more questions?
Mocht je nog vragen hebben over de 
klasuitstap morgen, ga je gang!

Heb je nog vragen over de klasuitstap van 
morgen?

Est-ce que vous avez d’autres questions par 
rapport à l’excursion de demain ?

Do you have any more questions about 
tomorrow’s excursion?

Dat is al de zoveelste keer dat je zoon te laat is. 
Ik sta erop dat hij morgen wel op tijd hier is. 

Je zoon is weer te laat. Hij moet morgen op 
tijd komen.

Votre fils est de nouveau en retard. Il doit venir 
à l’heure demain.

Your son is late again. He should come on time 
tomorrow.

Ben je er al uit wie er straks zal zijn om je 
dochter op te halen?

Wie komt je dochter straks ophalen: jij of de 
papa?

Qui viendra chercher votre fille tout à l’heure : 
vous ou le papa ?

Who’s coming to fetch your daughter later; 
you or her dad?
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Notities




