DRAAIBOEK

Schoolbabbels

Wat is een schoolbabbel?

Een schoolbabbel is een laagdrempelige, informele
oefenkans Nederlands waarbij anderstalige
ouders onder begeleiding in gesprek gaan over
onderwerpen die eigen zijn aan de school waar
hun kind naartoe gaat.
Dit draaiboek is gebaseerd op de ervaringen
van twee Harelbeekse scholen (de stedelijke
basisschool Centrum en vrije basisschool Sint Rita).
De Schoolbabbels werden er twee schooljaren
georganiseerd met subsidies van het Agentschap
voor Integratie en Inburgering.
Uit deze ervaringen hebben we de volgende
resultaten opgetekend:

- De spreekdurf van de ouders verhoogt.
- De ouders begrijpen de schoolse communicatie
beter en zelfstandiger.
- Er is een hogere betrokkenheid bij de schoolse
loopbaan van het kind en daardoor minder
verantwoordelijkheid op de schouders van het kind
(om documenten te vertalen, om in orde te zijn,...)
- Ouders worden geënthousiasmeerd voor het
oudercomité of vrijwilligerstaken binnen de school.
- De school leert communiceren in Klare Taal.
- Het vertrouwen tussen de ouders en de school/
zorgcoördinator groeit, het CLB voelt minder
bedreigend aan.
- Een sociale functie; ouders ontmoeten en
helpen elkaar.
- Cultuurverschillen kunnen worden uitgelegd en
gekaderd, er wordt een brug gemaakt tussen
twee werelden.

Aan de slag!
De pilootscholen waar het project ‘Schoolbabbels’ de voorbije twee schooljaren zijn uitrol heeft gekend,
zijn alvast overtuigd. Jij ook? Zo ga je van start met jouw ‘Schoolbabbel’!

Bepaal je DNA
IDENTITEIT EN DOELEN
Bepaal de identiteit van je ‘Schoolbabbel’.
Er zijn een paar ‘menu-opties:
-- Professionele begeleiding van het Centrum 		
voor Basiseducatie.
-- Werken met vrijwilligers; al dan niet met 		
vrijwilligersvergoeding.
-- Inschakelen van een leerkracht aan school 		
verbonden
-- Aanbieden van (betalende) vormingen aan je 		
vrijwilligers.
-- Drukwerk: flyers en affiches
-- Opleiding Klare Taal voor het leerkrachtenteam.
-- Ingrediënten voor een warm onthaal: een 		
koekje, koffie, thee,...
-- Budget voor activiteiten van de Schoolbabbel:
een standje op het schoolfeest, op een
infodag, organiseren van een poppenkast voor
de kleuters, een picknick aan het eind van het
schooljaar,...
-- Wekelijks of tweewekelijks oefenen.
-- ...

Bepaal je doelen en hou ze voor ogen.
Het is een oefenkans Nederlands.
Maar wat wil je nog meer bereiken?
-- Linken leggen naar vrijwilligerswerk op school
-- Ouders zelfredzamer maken in de schoolse
communicatie
-- De afstand tussen de ouders en de
zorgcoördinator verkleinen
-- Verhoogde participatie aan het oudercomité
-- Bepaal je aantal deelnemers (6 à 8
deelnemers
per sessie is een
gemiddelde)

KWALITEITSCRITERIA
De Schoolbabbels werden uitgewerkt aan de hand van kwaliteitscriteria die het Agentschap Integratie en Inburgering
voorop heeft gesteld binnen de projectoproep ‘Nederlands oefenen’.

WERK OP MAAT VAN DE ANDERSTALIGE EN VRAAGGERICHT

Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de interesses van de anderstalige deelnemers, zodat de oefenkans
daarop kan inspelen. In de Schoolbabbel wordt het gesprek gestart aan de hand van schoolse thema’s: brieven,
themaweken, het schoolfeest, een schoolreis of een meerdaagse activiteit,... Maar als het gesprek een andere wending
neemt of een ander thema opborrelt tijdens de pauze, wordt daar soepel in meegegaan. Het gesprek primeert op het
onderwerp.

ZORG VOOR EEN GOEDE INBEDDING IN DE MAATSCHAPPIJ

Een oefenkans die ingebed is in de maatschappij en je stad en linken legt naar andere lokale organisaties, activiteiten, ...
verhoogt de kans op verankering. Nodig breed uit om je Schoolbabbel vorm te geven en te zorgen voor draagvlak. Zo
creëer je partnerschappen. Denk aan buurtwerkers en brugfiguren. De zorgcoördinator, directeur en andere mogelijke
betrokken leerkrachten. Vrijwilligers en/of professionele begeleiders.
Neem contact op met je stadsbestuur; de sociale dienst, dienst onderwijs of integratiedienst kunnen je mogelijks
ondersteunen of in contact brengen met een netwerk.
Overleg en evalueer regelmatig met je partners.

GA VOOR AUTHENTICITEIT EN FUNCTIONALITEIT

De deelnemers oefenen Nederlands in de school van hun kind en gaan aan de slag met wat er op school leeft. Het zorgt
ervoor dat de taal die de deelnemers oppikken, functioneel en meteen inzetbaar is in het dagelijkse leven. Tegelijkertijd
leren zij ook beter de contexten begrijpen.

CREËER EEN VEILIGE CONTEXT

De deelnemers moeten zich veilig voelen om Nederlands te oefenen, om te durven spreken en om fouten te durven
en te mogen maken. Zorg voor een veilige omgeving; een plek die ouders kennen en een laagdrempelige instap: geen
verplichte aanwezigheid, geen taaltesten, geen toetsen. Structureer de Schoolbabbel zodat de deelnemers weten wat ze
kunnen verwachten. Bijvoorbeeld: Welkom – thema van de dag – pauze – thema van de dag – afsluiten. Zorg ervoor dat de
Schoolbabbels aansluit bij de leefwereld van de deelnemers.

ONDERSTEUN DE NEDERLANDSTALIGE GESPREKSPARTNERS
Een goede communicatie tussen de school en
begeleider van de Schoolbabbel is van kapitaal belang.
Enkel op die manier weet de begeleider goed wat er op
school leeft; welke brieven de ouders ontvingen, welke
themaweken eraan komen. De zorgcoördinator kan hier
de ankerfiguur zijn.

STEM DE METHODIEK AF OP DE
SPREEKVAARDIGHEID

Aan de Schoolbabbel nemen mensen met verschillende
taalvaardigheid deel, zorg ervoor dat deelnemers met
een lager taalniveau de oefenkansen van deelnemers
met een hoger taalniveau niet beperken en vice versa.
De praatgroepmethodiek biedt mogelijkheden om in te
spelen op die diversiteit in taalniveau, opleidingsniveau
en zelfredzaamheid. (Zie ook ‘Inspiratie en materialen)

HERHAAL

Hoe vaker de deelnemers kunnen oefenen, hoe beter.
Zorg voor een regelmatig oefenritme.

“Tof om te zien
hoe de ouders
veel opener zijn
geworden.” –
Zorgjuf Els

Professionele ondersteuning en/of vrijwilligers?
PROFESSIONELE ONDERSTEUNING
Professionele ondersteuning brengt ervaring en een grotere zekerheid naar continuïteit naar je Schoolbabbel.
Neem contact op met Centrum voor Basiseducatie voor een aanbod op maat: www.basiseducatie.be

VRIJWILLIGERS
Bepaal het profiel voor je vrijwilligers en schrijf een vacature
uit.
Probeer vrijwilligers te rekruteren die een link hebben met je
school: oudercomité, ouders, grootouders,...
Als dat niet lukt kan je ruimer rekruteren:
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- Bestaande vrijwilligers: ambassadeurs, buddy’s,
mensen die huiswerkklassen begeleiden,...
- Oproep op Facebook
- Flyers op druk bezochte plaatsen
- Lokale vrijwilligersdatabank
- ...
De ervaringen van je vrijwilligers zijn waardevol; wat loopt
er goed, wat is er moeilijk, waar kunnen zij ondersteuning
gebruiken,... Overleg regelmatig.
Waardeer je vrijwilligers en vraag je vrijwilligers naar hun
beweegredenen.
Zorg voor momenten van vorming en intervisie zodat
ook zij kunnen groeien.

Je schoolbabbel bekend maken
In Harelbeke werden volgende kanalen ingezet om de
Schoolbabbels bekend te maken:
-- De deelnemende scholen
-- Pers
-- Website en stadskrant
-- Buurtwerk
-- Sociale dienst
-- Zelforganisaties
-- Ambassadeurswerking
-- Toeleider in diversiteit
-- Facebook
-- ...
Deze kanalen alleen volstaan echter niet. Het is belangrijk om
de ouders aan te spreken en hen te motiveren. Rechtstreeks
en via hun sociale netwerk. De aanwezigheid van de
zorgcoördinator en de begeleid(st)er van de Schoolbabbel op
een infomoment, aan de schoolpoort, op het schoolfeest,... is
van een niet te onderschatten belang.
Mond-aan-mond reclame is een krachtige manier van bekend
maken.
Let bij de opmaak van de flyer op het gebruik van Klare Taal
(zie ook ‘interessante bronnen’), gebruik de woorden die de
ouders ook op school horen (als iedereen ‘refter’ zegt, gebruik
dan refter op de flyer en niet eetzaal) en vermeld duidelijk
de data (tweewekelijks loopt al snel mis na een vakantie
bijvoorbeeld).

Inhoud
Het gesprek bij de Schoolbabbel start vanuit de
schoolse communicatie en zaken die op school leven.
Zo kwamen onder meer de volgende thema’s aan bod:
-- Infobrief aan de start van het schooljaar
-- Opvoedingstips op sociale media
-- Het afwezigheidsattest
-- Halloweenfeest
-- Vasten en bedtijd tijdens de ramadan
-- Het schoolfeest
-- ...

“Het is leuk om
te weten wat
de kinderen
allemaal doen
op school”
– Kadijha

Er is een grote verscheidenheid aan mogelijke
thema’s. Vaak neemt het gesprek een wending
volgens de interesses van de deelnemers. Niet zelden
is het in de pauze dat de onderwerpen die op dat
moment leven naar boven komen.
Laat het gesprek gerust een andere richting uit
gaan en nodig gastsprekers uit die meer over het
onderwerp kunnen komen vertellen.
Zo kwam het CLB in de Schoolbabbels hun werking
uitleggen, werd er een toelichting over de Uitpas
gegeven en kwam de sportdienst zijn aanbod
voorstellen. Maar ook een logopedist die verduidelijkt
wat logopedie precies inhoudt, de huiswerkklassen
of iemand van het oudercomité kunnen waardevolle
aanvullingen zijn.
Je kan het gesprek gaande houden door gerichte
vragen te stellen: vind je kindje dit leuk, wat doe je als
je kindje ziek is, vier je Sinterklaas thuis,...
Ook foto’s of video’s kunnen helpen: kies de foto van
de boekentas die je kind zou je kind het leukst vinden
en vertel waarom. De kinderen in dit filmpje gaat met
de fiets naar school, hoe gaat jouw kind naar school?
Bij de ‘interessante bronnen’ op het einde van dit
draaiboek, staan enkele websites waarop inspiratie
kan worden gevonden om een gesprek te starten en
gaande te houden.

Tips & tricks
TIPS VOOR DE BEGELEIDER
-- Zorg voor een hartelijk onthaal.
-- Hou het gesprek levendig zonder het zelf te voeren.
-- Durf afwijken van het thema. Ga met de interesses van je deelnemers aan de slag.
-- Zorg voor voldoende variatie in de onderwerpen.
-- Investeer in een warme sociale groep.
-- Zorg dat je voor de deelnemers én het leerkrachtenteam een bekend gezicht bent. Wees aanwezig op school.
-- Wees geduldig en geef complimentjes.
-- Introduceer geen 2 nieuwe dingen tegelijk.
-- Herhaal de werkvormen en de inhoud die je aanbrengt. Herhaling is en blijft enorm belangrijk.
-- Schrap alle overtollige ballast. Probeer je te beperken tot de essentie.
-- Werk met authentiek materiaal; foto’s en video’s. Brieven en kalender van school, website van de school, 		
Facebookpagina van het oudercomité.
-- Het gebruik van foto’s is beter dan het gebruik van tekeningen. Gebruik ook telkens weer dezelfde foto’s.
-- Het gebruik van video’s is beter dan het gebruik van luisterfragmenten. Je bereikt dan zowel de 			
deelnemers met een auditieve voorkeursstijl als de deelnemers met een visuele voorkeursstijl.
-- Verwijs zoveel mogelijk naar de dagelijkse praktijk van je deelnemers. Werk altijd met concrete, bruikbare 		
situaties gebaseerd op het materiaal dat de school je aanlevert: brieven, kalender, de website van de 			
school,...
-- Geef de moedertaal een plaats tijdens je contactmomenten en benut de kracht van meertaligheid. 			
“Linguistic goodwill” zou een grondhouding moeten zijn; je kan deelnemers elkaar laten helpen in eigen 		
taal, een groepsopdracht laten voorbereiden, begrip controleren,...
-- Werk van receptief naar productief. Luisteren en begrijpen komt voor spreken. Lezen komt ook voor 			
schrijven. Hou er rekening mee dat deelnemers misschien eerst door een stille fase gaan. Ze gaan vooral 		
observeren tot ze zelf tot taalproductie komen.
-- Bevraag je deelnemers: wat vonden ze interessant, willen ze vaker oefenen, zou een ander moment hen 		
beter passen,...

TIPS VOOR DE ZORGCOÖRDINATOR
-- Hou de Schoolbabbels, het aanleveren van materialen zoals brieven en het gebruik van Klare Taal 			
levendig binnen het leerkrachtenteam:
-- Hang een mapje voor de Schoolbabbel bij de kopieermachine zodat leerkrachten een exemplaar van hun 		
brieven daarin kunnen achterlaten.
-- Maak van de Schoolbabbel een vast agendapunt op de teamvergaderingen.
-- Moedig directie en collega’s aan om Klare Taal hoog op de agenda te plaatsen. Bekijk hoe dat
binnen jullie school het beste kan: een ‘redactiechef’ Klare Taal, elke maand één brief hertalen, vaste 			
afspraken,...
-- Hou nauw contact met de begeleider van de Schoolbabbel: stuur de
materialen, onderwerpen op een afgesproken tijdstip door via mail, 		
whatsapp,...
-- Sluit regelmatig aan bij de Schoolbabbel: het vertrouwen van de 			
“Ik kom hier graag.
ouders groeit en de afstand naar de zorg wordt kleiner.
Ik krijg informatie over
-- Herinner ouders regelmatig aan de Schoolbabbel: een briefje
in de agenda, aanspreken aan de schoolpoort, via het sociale
school en leer elke keer
netwerk van de ouders,...

een nieuw woord. Ik ben
hier een jaar en voel me
geïntegreerd hierdoor.”
– Jamilla

Successen en uitdagingen
SUCCESSEN
-- De zorgcoördinator die aansluit bij de Schoolbabbel; het vergroot
het vertrouwen aanzienlijk. Die vertrouwensband heeft een groter
effect dan alleen de rechtstreekse contacten; door mond-aanmond communicatie groeit ook het vertrouwen in het netwerk van
de deelnemers.

“Ik krijg informatie
van de school van mijn
kinderen en leer elke keer
iets nieuws samen met de
andere mama’s.”
– Zahra

-- Meer anderstalige ouders op infomomenten.
-- Deelnemers komen omdat ze willen komen.
-- De sociale functie van de Schoolbabbels: ouders helpen elkaar, 		
mama’s leren elkaar autorijden, sluiten aan bij buurtinitiatieven, 		
deelnemers komen dichter bij de schoolpoort wat een gesprekje 		
gemakkelijker maakt,...
-- Een kanaal waar je aanbod kan brengen (fietslessen, infoavonden,
andere oefenkansen Nederlands,...) en tegelijkertijd ook noden bij
de doelgroep kan dedecteren.
-- Een grote vooruitgang, zeker op vlak van verhoogde spreekdurf, 		
spreektechnisch misschien een beetje minder.
-- Een niet te onderschatten groei op vlak van begrip van school en
vertrouwen.
-- Beide scholen zijn overtuigd van de impact van de Schoolbabbel en
zijn bereid die verder te zetten op eigen kracht.

UITDAGINGEN
-- Om de kwaliteit van de oefenkans te bewaken,
proberen we de aanwezigheid van kinderen te
ontmoedigen. Bepaalde ouders nemen daardoor
niet deel aan de Schoolbabbel. Mogelijke
oplossingen:
˚˚ Probeer ouders te stimuleren in beurtrol
voor elkaars kinderen te zorgen.
˚˚ Schakel een vrijwilliger in voor de opvang
˚˚ Laat ouders een keer toe om te ‘proeven’
van de Schoolbabbel in aanwezigheid van
hun kinderen.
˚˚ Verwijs door naar initiatieven waar 		
kinderen welkom zijn. Op de website
www.nederlandsoefenen.be kan je alle
oefenkansen in de buurt vinden.
-- Waak ervoor dat je als vrijwilliger of
zorgleerkracht geen doorgeefluik wordt. Het
rechtstreeks gesprek tussen de ouders en de
leerkracht(en) van een kind kan niet vervangen
worden door de Schoolbabbel.
-- Zorg dat de oefenkans veilig is. Maak samen met
de deelnemers een afsprakenkader.
(Bijvoorbeeld: Je laat elkaar uitspreken. Je
respecteert verschillen. Je spreekt in naam van
jezelf, niet in naam van de groep.)

-- Omgaan met niveauverschillen:
˚˚ Laat iedereen aan bod komen; stel
gerichte maar aan het niveau
aangepaste vragen. (‘Vind je kindje dit
leuk?’ ‘Wat doe jij als je kind ziek is?’
‘Hoe vieren jullie een verjaardag?’)
˚˚ Laat sterkere deelnemers met zwakkere
deelnemers oefenen.
˚˚ Probeer in kleinere groepjes te oefenen
met hulp van vrijwilligers.
-- Enthousiasmeren voor het oudercomité en hun 		
activiteiten:
˚˚ Vraag het oudercomité zich een keer te
komen voorstellen op de Schoolbabbel.
˚˚ Vraag het oudercomité om voldoende
langzaam en duidelijk te spreken.
˚˚ Alleen de stap zetten is meestal moeilijk,
met een groepje of een eerste keer met
begeleiding deelnemen aan een
activiteit van het oudercomité lukt beter.
˚˚ Nodig de deelnemers van de
Schoolbabbel gericht voor een activiteit
(of een specifieke taak binnen die
activiteit) van het oudercomité uit.
-- Ouders die blijven ‘plakken’ op school tussen 		
het einde van de Schoolbabbel en het einde 		
van de lessen:

˚˚ Bekijk of die tijd kan worden ingevuld
met een activiteit van/voor school
(bijvoorbeeld fruit snijden, knutselen voor
een activiteit,...)
˚˚ Overweeg een eventuele samenwerking
met buurtwerk, toeleider in diversiteit,...
om dat moment in te vullen
˚˚ Bevraag of een ander oefenmoment beter is.
-- Hou rekening met religieuze en culturele
feesten. De ramadan, het Suikerfeest en het
Offerfeest zijn bijvoorbeeld moeilijke periodes
om de groep bij elkaar te brengen als er veel
moslims aansluiten in je praatgroep.

“Alles is leuk; een
beetje Nederlands
leren, de papieren
begrijpen, de andere
mama’s leren kennen!”
– Rachida

Interessante bronnen
COMMUNICEREN MET ANDERSTALIGEN:
www.klaretaalrendeert.be
www.integratie-inburgering.be/communicatiewaaier
www.integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/20190722_communicatiewaaier_2019.pdf

INSPIRATIE EN MATERIALEN:
www.nederlandsoefenen.be/inspiratie
https://sites.google.com/leraarzijn.be/kennisbasisoefenkansennt2/welkom
https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/LG00_Leerrijk_en_gezellig_Babbelonie_integraal.pdf
https://www.vormingplusantwerpen.be/themas/inburgeren-en-participeren/215/werkvormenboek-voor-conversatiegroepnederlands/37/

Contactgegevens

Huis van Welzijn
Bren De Rycke
056 73 51 91

Bren.derycke@welzijnharelbeke.be

Open School
Centrum voor Basiseducatie
056 22 62 84
info@openschool12.be
www.basiseducatie.be

Stedelijke Basisschool
Centrum
056 733 490
centrumschool@harelbeke.be

Vrije Basisschool
Sint Rita
056 71 94 59
directie@vbssintrita.be

STEDELIJKE BASISSCHOOL

CENTRUM HARELBEKE

Met de schoolbabbels leveren we
een bijdrage aan het realiseren
van SDGs:

