
Tijdens lessen Nederlands op Scheut willen we dat elk kind 

 zich goed voelt en alle kansen krijgt  

om zich te ontwikkelen tot een actieve denker en een zelfstandige werker  

zodat hij/zij een stevige basis krijgt voor de toekomst. 

 

Op onze school maken de kinderen vaak voor het eerst kennis met de Nederlandse taal. Het 

Nederlands is dus de 2de of 3de taal waarmee ze in aanraking komen.  

De beginsituatie van elk kind is anders en elk kind leert ook anders; daarom is het belangrijk om elk 

kind goed te observeren om te kunnen inspelen op zijn of haar noden. Verlengde instructie en 

differentiatie mogen geen loze begrippen zijn binnen de dagdagelijkse klaswerking. 

We willen dat elk kind zich goed voelt zodat hij/zij meer betrokken is bij het klasgebeuren. Door 

succeservaringen bij motiverende, functionele taken proberen we de betrokkenheid en het 

zelfvertrouwen van de leerlingen te verhogen. Om elk kind maximale ontplooiingskansen te bieden  

creëren we een veilig klasklimaat waarin ieder kind zich goed, beluisterd en gewaardeerd voelt. Een 

positieve omgang tussen leerkracht en leerlingen is daarom van essentieel belang. Leerlingen 

moeten durven spreken, schrijven, … in een sfeer waarin ‘fouten maken’ mag.  

Na een duidelijke instructie gaan kinderen zelfstandig aan het werk. De leerkracht begeleidt hen 

tijdens het proces maar stimuleert hun actief denken en zelfstandigheid. Strategieën en 

hulpmiddelen worden aangeboden ter ondersteuning. Kinderen krijgen de kans te leren van elkaar 

door het inzetten van coöperatieve werkvormen. Er wordt ook met de kinderen gereflecteerd, zowel 

over het proces als over het product. Hierdoor hopen we de kinderen aan te zetten hun eigen 

leerproces mee in handen te nemen. 

We willen kinderen zo veel mogelijk kennis en vaardigheden aanreiken om hen een stevige basis 

voor de toekomst te bieden. De kinderen moeten over voldoende communicatieve vaardigheden 

beschikken om in de maatschappij te kunnen functioneren.  

 


