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Hoewel ik redelijk actief ben op social media, ontdekte ik pas onlangs de
Facebookgroep Leraren Nederlands. Een collega wees me er op. “Echt
inspirerend”, zei ze me. Nieuwsgierig meldde ik me aan bij deze groep
die zich richt op Nederlands in het vo. De groep telt zo’n 5250 leden en
is behoorlijk actief: elke dag verschijnen er zo’n 10 tot 15 berichtjes.
Aanvankelijk was ik sceptisch – ik herinnerde me de vele verzoekjes
om antwoordboekjes op de inmiddels ter ziele gegane mailinglist voor
docenten Nederlands - maar ik werd aangenaam verrast. Uiteraard zitten ze er bij, die verzoekjes (niks mis mee), maar vaker nog gaat het
over de inhoud en de didactiek van het schoolvak Nederlands: ‘welke
activerende werkvorm kan ik gebruiken voor een les begrijpend lezen’, ‘welke boeken kan ik mijn brugklasleerling aanraden die eindelijk
aan het lezen is en houdt van boeken die ‘echt gebeurd kunnen zijn’’,
‘hoe fris ik mijn eigen kennis over poëzieanalyse snel
weer op’? Waarom ik hier
zo enthousiast over ben?
Omdat uit de reacties en
dat wat er gedeeld wordt
een gevoel van gemeenschappelijkheid blijkt: hier
wordt samengewerkt om het
schoolvak Nederlands vorm
te geven. Mooi!
Hetzelfde gevoel van gemeenschappelijkheid merkte ik op onze eigen conferentie Rekenen op Taal, die we in februari organiseerden. Waar taal- en
rekenmensen toch doorgaans in gescheiden werelden lijken te leven,
vormden we deze dag een mooie eenheid waarbij gezamenlijk gezocht
werd naar mogelijkheden voor meer samenhang in het onderwijs. Gelukkig was ik niet de enige die dat zo ervaren heeft. Uit de evaluatie
blijkt dat de meeste deelnemers de dag als zeer inspirerend hebben
ervaren. Heeft u de dag gemist? Geen nood: op donderdag 16 juni gaan
we hem herhalen, zie www.rekenenoptaal2016.nl!
Op zo’n zelfde mooie chemie tussen onderwijsmensen van verschillende achtergronden hoop ik als we samen aan de slag gaan met het (taal)
onderwijs van de toekomst, want er komt vast en zeker een vervolg op
het Eindadvies OnsOnderwijs2032 dat in januari gepresenteerd is. Blijf
op de hoogte van alle ontwikkelingen via de nieuwe Facebookgroep
Landelijk Netwerk Taal in het basisonderwijs, want met zo’n populaire
taalgroep in het vo, kunnen wij in het po toch niet achterblijven!
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