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VAN DE
REDACTIE

So long, farewell…

Z

elden heb ik zoveel uitstelgedrag vertoond bij het schrijven
van dit stukje. Het is namelijk mijn laatste. Het volgende
nummer zal Monica Koster het hoofdredacteurschap van
mij overnemen en zal zij jullie vanaf deze plaats toespreken.
Ik ben daar bijzonder blij mee, want ik heb er alle vertrouwen in dat
MeerTaal in goede handen is bij haar. Veel succes en vooral plezier
gewenst, Monica! Voor mezelf is het fijn dat ik een stapje terug kan
doen: niet meer de eindverantwoordelijkheid, maar nog wel het
plezier als redactielid op de achtergrond.
Maar toch, maar toch. Het voelt een beetje als leerlingen uitzwaaien aan het eind van groep acht. Je ziet dat ze eraan toe zijn, maar
het geeft toch een gevoel van ontroering omdat deze tijd voorbij is
en je nog zo op je netvlies hebt staan hoe ze als kleuter de school
binnen kwamen lopen.
Ik zie ons ook nog zo met Van Gorcum aan de vergadertafel zitten
van het expertisecentrum Etoc waar ik toen werkte (en dat het
initiatief had genomen) om de eerste plannen te bespreken voor een
nieuw tijdschrift over taal in het basisonderwijs. Ik weet nog dat we
een oproep plaatsten voor redactieleden en hoe ik – in overleg - uit
de vele binnengekomen reacties Dolf, Itie, Hieke, Marian en Ietje
Pauw koos om samen de eerste redactie te vormen. Een gouden
greep! De plek van Ietje is in de afgelopen jaren een wisselplek gebleken, maar de andere vier raakten net zo in de ban van dit tijdschrift
als ik en de wisselplek bleef nooit lang leeg (en we hopen dat Lucienne een blijvertje wordt). Wat fijn om met zo’n bevlogen en inspirerend
team dit blad te hebben mogen opbouwen en het te zien groeien.
Met uiteraard ook dank aan Van Gorcum, Ellen en Natascha, voor het
in ons gestelde vertrouwen en de fijne samenwerking.
Maar hoe leuk we het zelf ook vinden om MeerTaal te maken, daar
draait het uiteindelijk natuurlijk niet om. We wilden en willen vooral
jou als lezer inspireren bij het vormgeven van je taalonderwijs, vanuit ons verlangen dat het taalonderwijs betekenisvoller, krachtiger
en minder versnipperd zou worden. Als ik de zeven jaargangen
die we nu hebben gemaakt doorblader, hebben we daar in ieder
geval de ideeën en voorbeelden voor gegeven. Maar we zijn met
z’n allen nog lang niet uitgeleerd, gepraat en geschreven. Daarom
ben ik blij dat de redactie bruist van de plannen, dat er nieuwe
rubrieken komen, dat er voornemens zijn voor een betere website
en dat… er straks gewoon weer een achtste jaargang gaat verschijnen! MeerTaal bloeit, tijd voor een volgende stap.
Rest mij jou als lezer te bedanken en je weer veel
plezier te wensen met dit mooie nummer. Auf
Wiedersehen!
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Joanneke Prenger
Dit nummer is al voor de corona-uitbraak in de steigers gezet. Voor onderwijs op afstand stellen we op tijdschriftmeertaal.nl voorlopig Taal=Meer gratis
beschikbaar. In de hoop dat de scholen
bij het verschijnen van dit blad weer
open zijn!

