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“Ik zou toch wel wat meer ritme in mijn werkweken willen hebben hoor!”, verzucht mijn stagiaire. “Dat je wat regelmatiger gewoon op kantoor zit enzo”. Ze
heeft een aantal maanden mijn werkzaamheden van nabij gevolgd en blijkbaar
heeft dat een nogal hectische indruk gemaakt.
Meestal troffen wij elkaar op Maffe Maandag in Enschede, de dag waarop alle
SLO-ers ‘in da house’ moeten zijn. Dat zorgt inderdaad voor hectiek waardoor
ik op een gemiddelde maandag nauwelijks op mijn stoel naast m’n stagiaire zit.
Met de vaksectie Nederlands om tafel om recente ontwikkelingen in het vak te
bespreken, overleg met de collega’s die de vakportalen van SLO beheren (check
nederlands.slo.nl), skypen met Stichting NOB omdat ik op hun nascholing een
workshop over formatief evalueren verzorg: maandagen zijn altijd te kort!
Maar daar doelde de stagiaire nog niet eens op, ze had ’t over de andere dagen
in de week, die ook nooit hetzelfde zijn. Deze week zat ik op dinsdag in Utrecht
met twee leraren van vo-scholen
en vier po-collega’s van hun toeleverende basisscholen te werken
aan een doorlopende leerlijn povo voor het domein lezen. Maar
vorige week dinsdag boog ik me
met taalspecialisten en taalcoördinatoren over de vraag hoe we
het taalonderwijs minder versnipperd kunnen maken door de taaldomeinen meer in samenhang aan
te bieden. Wat hebben leraren dan
nodig?
Op donderdag zat ik met een
werkgroepje opleiders op de Katholieke Pabo in Zwolle omdat we een voorstel voor de herziening van de landelijke opleiding tot taalcoördinator mogen maken. En in mijn hoofd ben ik al bezig
met de workshop volgende week in Hoogeveen, waar ik kersverse leescoördinatoren iets ga vertellen over het voeren van leesgesprekken.
Ritme in de zin van ‘je met enige regelmaat bevinden op dezelfde plek’? Dat heb
ik inderdaad niet, maar de grote gemeenschappelijke deler van al deze activiteiten maakt dat ik het nog steeds elke dag met plezier doe: in de volle breedte
bezig zijn met het taalonderwijs op de basisschool!
Ook in dit nummer van MeerTaal aandacht voor onderwerpen uit die volle
breedte: artikelen over het vertellen van verhalen, het werken aan woordenschatonderwijs of met het dyslexieprotocol, maar ook een interview met Jan Paul
Schutten, een nieuwe artikelenreeks over betekenisvol grammaticaonderwijs en
bestaande rubrieken met een nieuwe invulling: de rubriek taalonderwijs aan
nieuwkomers zal deze jaargang bijvoorbeeld verzorgd worden door het Centrum voor Taal en Onderwijs uit Leuven. Dank daarvoor!
En ik wil graag namens de redactie Peter van Duyvenboden van Stichting Lezen
bedanken, die de afgelopen drie jaargangen (!) onze taalexpert-columnist was:
dank voor je prikkelende en inspirerende columns! Lisanne Bos van de Stichting
Lezen en Schrijven neemt het stokje van hem over. In dit nummer haar eerste
column. Patty Roos blijft als columnist over haar leven als juf op De Achthoek in
Amsterdam schrijven, maar door persoonlijke omstandigheden wordt ze deze
keer vervangen. Ze is echter nog lang niet uitverteld!
Ik hoop dat u dit rijke aanbod niet als veel te hectisch zult ervaren, maar lekker
op uw stoel gaat zitten en net als ik gaat genieten van deze veelzijdigheid van ons
mooie vak. Veel plezier!
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