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Een aantal maanden geleden zetten onze jongste dochter en ik allebei 

een stap in onze loopbaan: dochterlief ging naar groep 1 en ik maakte 

de overstap van universiteit naar SLO. 

Zo’n overstap van opvang naar school vraagt heel wat van een kind, zo 

wist ik van de oudste. Ik was voorbereid op een meisje dat zich ver-

moeid over de drempel van het huis zou storten. Niets was minder waar. 

De nieuwe omgangsvormen in de klas (een plasketting dragen als je 

naar de wc moet), het bijbehorende nieuwe jargon (huishoek, tekenta-

fel, kringgesprek) en kennismaken met alle nieuwe kinderen, het leek 

haar ogenschijnlijk geen moeite te kosten. 

Hoe anders verging het haar moeder. Ik zou blijven werken aan taal in 

het onderwijs, zo groot kon de stap toch niet zijn? Maar al gauw bleek 

dat ik me daar ernstig op verkeken had. Nieuwe omgangsvormen (met 

managers en programmacoördinatoren), een heel nieuw jargon (cur-

riculumvensters, -spiegels en –verkenningen) en het kennismaken met 

alle nieuwe collega’s, het ging me bepaald niet eenvoudig af. Moe strui-

kelde ik het huis binnen. 

Een kleuter in groep 1, zo voelde ik me die eerste weken. Zeker toen ik 

merkte dat ik de stukken voor het eerste afdelingsoverleg gewoonweg 

niet kon begrijpen. Ik las wat er stond, maar was niet in staat te door-

gronden wat er bedoeld werd… 

Wat een leerzame ervaring! Zo voelt dat dus, als kinderen zich de taal 

van een nieuwe situatie eigen proberen te maken, een nieuwe taal-

gebruiksituatie leren kennen. Als ze teksten moeten lezen over de zon-

nestand en temperatuur of uitleg krijgen over de aantrekkingskracht 

van magneten. Ze (her)kennen de woorden, maar kunnen (nog) niet 

begrijpen wat er staat of doorgronden wat er bedoeld wordt. Gelukkig 

hebben ze leraren om hen in dat proces te begeleiden! 

In dit nieuwe – tweede! - nummer van MeerTaal daarom veel aandacht 

voor taal in gebruiksituaties, bijvoorbeeld bij wetenschap en technolo-

gie. Want taal is overal en elk moment leent zich voor een (taal)leermo-

ment. En dat willen we in dit nieuwe tijdschrift graag laten zien. Taalon-

derwijs in de volle breedte voor het voetlicht brengen. En dat lijkt aardig 

te lukken, gezien de eerste reacties die we hebben mogen ontvangen 

op het eerste nummer. Dank daarvoor! Namens de redactie ook met dit 

nieuwe nummer veel leesplezier gewenst. Ook reageren? Mail ons op 

meertaal@vangorcum.nl! 

Joanneke Prenger

Colofon
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