PARSEBERJOCHT
25 jannewaris 2021

Ien skoalle, 17 talen
Op it sterke fûnemint fan de memmetaal bouwe bern makliker in twadde taal. Hoe giet dat
op in skoalle mei mar leafst 17 ferskillende thústalen? Fryslân DOK is op de IKC Sint
Jozefskoalle op It Hearrenfean.
Regisseur Thom Verheul filmet op dizze skoalle, dêr’t in tredde part fan de 117 bern thús in oare
taal praat as it Nederlânsk. Der is in grutte diversiteit yn komôf en sosjale ûntwikkeling.
Wittenskiplik ûndersyk lit sjen dat bern mei in rike taalûnderfining makliker in oare, frjemde taal
leare. Meartalichheid wurdt op de Sint Jozefskoalle sjoen as in pree. Oft it no Frysk, Ingelsk,
Arabysk of Nederlânsk is, de wurdearring is itselde. It brûken fan de memmetaal wurdt stimulearre,
omdat dêrtroch it learen fan it Nederlânsk ek better giet.
Coco
It bekroande printeboek ‘Coco kan het’ fan Loes Riphagen is yn 7 talen útbrocht, sadat âlders it yn
de eigen taal oan de bern foarlêze kinne. It boek giet oer in fûgel dy’t earst net doart te fleanen,
mar letter dochs de moaiste foarmen yn ‘e loft makket. Mei dit boek leare bern om har, krekt as
Coco, emosjoneel út te drukken yn har eigen memmetaal. Sa wurdt de yntegraasje fan âlders en
bern fersterke. It doel is gelikense kânsen yn it ferfolchûnderwiis, sûnder it probleem fan in
taalachterstân. It foarlêsprojekt wurdt yn ‘e mande mei de Bibliotheek en it Digi-Taalhuis op It
Hearrenfean dien.
Fryslân DOK ‘Ien skoalle, 17 talen’
Sneon 30 jannewaris, 15.30 oere, NPO2 (Nederlânsk ûndertitele, werhelling 31 jannewaris 13.10)
Snein 31 jannewaris, 17.00 oere, Omrop Fryslân (werhelling alle oeren)

Noat foar de redaksje
Boarnefermelding ôfbylding: Omrop Fryslân

Foar mear ynformaasje kinne jo kontakt opnimme mei de ôfdieling Publyk fan Omrop Fryslân:
06 - 14 23 98 34.

PERSBERICHT
25 januari 2021

Eén school, 17 talen
Op het sterke fundament van de moedertaal bouwen kinderen gemakkelijker een tweede
taal. Hoe gaat dat op een school met maar liefst 17 verschillende thuistalen? Fryslân DOK is
op de IKC Sint Jozefschool in Heerenveen.
Regisseur Thom Verheul filmt op deze school, waar een derde deel van de 117 kinderen thuis een
andere taal spreekt dan het Nederlands. Er is een grote diversiteit in afkomst en sociale
ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met een rijke
taalervaring gemakkelijker een andere, vreemde taal leren. Meertaligheid wordt op de Sint
Jozefschool gezien als een pre. Of het nu Fries, Engels, Arabisch of Nederlands is, de waardering
is hetzelfde. Het gebruik van de moedertaal wordt gestimuleerd, omdat daardoor ook het leren van
het Nederlands beter gaat.
Coco
Het bekroonde prentenboek ‘Coco kan het’ van Loes Riphagen is in 7 talen uitgebracht, zodat
ouders het in de eigen taal kunnen voorlezen aan hun kinderen. Het boek gaat over een vogel die
eerst niet durft te vliegen, maar later de mooiste vormen maakt in de lucht. Met dit boek leren
kinderen om zich, net als Coco, emotioneel uit te drukken in hun eigen moedertaal. Zo wordt de
integratie van ouders en kinderen versterkt. Het doel is gelijke kansen voor alle kinderen in het
vervolgonderwijs, zonder het probleem van een taalachterstand. Het voorleesproject wordt samen
met de Bibliotheek en het Digi-Taalhuis in Heerenveen gedaan.
Fryslân DOK ‘Eén school, 17 talen’
Zaterdag 30 januari, 15.30 uur, NPO2, (Nederlands ondertiteld, herhaling 31 januari 13.10)
Zondag 31 januari, 17.00 uur, Omrop Fryslân (herhaling ieder uur)
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Bronvermelding afbeelding: Omrop Fryslân
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Publiek van Omrop Fryslân:
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