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“Neehee, zo moet het niet!” Dochter (9) kijkt me boos aan. We zitten sa-

men achter de laptop om haar allereerste spreekbeurt voor te bereiden. 

Voor ons allebei een spannend moment: voor haar omdat ze zich druk 

maakt over de spreekbeurt zelf en voor mij omdat ik me voor ‘t eerst in 

een rol als begeleidende ouder bevind. “Ik moet eerst zeggen: ‘ik doe 

mijn spreekbeurt over tennis. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik 

op tennis zit” zegt dochter stellig, “zo doen de anderen dat ook”. In mijn 

beroepsgedeformeerde hoofd tollen termen als ‘afstemming op pu-

bliek’, ‘opbouw’ en ‘samenhang’, maar ik zit hier nu met dochter die me 

vragend aankijkt. Ik knik. Goed begin. 

Tja. En dan. Ik kijk naar het A4tje dat ze heeft meegekregen als instruc-

tie. De spreekbeurt moet ongeveer 10 minuten duren. Ze mag gebruik 

maken van een powerpoint 

en moet duidelijk praten. 

Allemaal nuttige tips, maar 

mijn taaldidactische hoofd 

protesteert alweer. Want hoe 

kom je nou tot je spreek-

beurt zelf? Wat vertel je nou 

eigenlijk? 

Ik leg een groot papier voor 

ons neer. “Wat wil je over 

tennis vertellen?” vraag ik. 

Ze brandt los. “Dat we altijd 

een pannenkoekentoernooi 

hebben, en eh…over de 

backhand, en oh ja, ik wil ook vertellen hoe ze het bedacht hebben!”. Ik 

teken drie cirkels en zet er bij ‘de geschiedenis’, ‘het tennisspel’ en ‘mijn 

vereniging’. Samen vullen we de cirkels met woorden die zij aandraagt: 

tennisbal, servicevak, clubhuis. Zo komen we tot een mooie verdeling 

van de informatie. Als de powerpoint klaar is, zuchten we allebei. 

Het betrekken van ouders bij het onderwijs is een belangrijke factor in 

het schoolsucces van kinderen: zeker bij taalonderwijs. Soms is het las-

tig daar vormen en handvatten voor te vinden. Daarom vindt u in Meer-

Taal bij elk hoofdartikel een kadertekst waarin we aangeven hoe ouders 

betrokken kunnen worden bij het thema van dat artikel. In dit nummer 

veel aandacht voor lezen: begrijpend lezen, snellezen en de toekomst 

van het leesonderwijs. In het bijbehorende kader informatie over hoe 

ouders kunnen worden betrokken bij leesbevordering in de klas. 

In deze nieuwe jaargang ook nieuwe rubrieken: taalonderwijs aan 

nieuwkomers en Taal = meer!, een rubriek die in samenwerking met 

Onze Taal tot stand is gekomen: een middenpagina vol ideeën om leer-

lingen te laten ervaren dat taal meer is…. 

Wellicht in een volgend nummer een artikel over mondelinge taalvaar-

digheid en vormen van ouderhulp daarbij? Ik hoop het! Dochter kwam 

overigens stralend thuis. De spreekbeurt was heel goed gegaan…. 

Joanneke Prenger

Colofon
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