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Blij! 
‘Jaargang 5 nummer 3’ staat er op de cover van dit nummer. MeerTaal bestaat 5 

jaar: ons eerste jubileum, een mijlpaal om te vieren! Niet heel uitbundig, maar 

wel op een manier die bij ons past: met een nummer dat vol staat met ‘taalonder-

wijs waar we blij van worden’! Want ons plezier in en voor taal is immers de bron 

van waaruit dit blad is ontstaan. 

We wilden en willen laten zien dat taalonderwijs meer is dan het invullesje uit 

de methode, dat de taalontwikkeling van leerlingen pas echt tot bloei komt in 

betekenisvolle contexten, dat dat echt minder ingewikkeld te realiseren is dan 

je soms denkt en dat er al tal van praktijkvoorbeelden zijn waar je je inspiratie 

uit kunt halen en je voordeel mee kunt doen. Blader maar eens door de stapel 

MeerTaal-nummers van de afgelopen vijf jaar, dan lees je de passie voor ander 

taalonderwijs van alle auteurs die de afgelopen jaren een bijdrage leverden! 

We hadden zo’n eerste jubileum natuurlijk 

kunnen aangrijpen om terug te kijken op die 

periode, maar liever kijken we vooruit, naar 

wat nog komen gaat. Want er is van alles gaan-

de in het taalonderwijs waar we blij van wor-

den. Speciaal voor dit nummer verzamelden 

we daarom als redactie onze pareltjes die we 

recent tegen zijn gekomen in onze contacten 

met de praktijk. Laat je inspireren! 

Ook onze andere artikelen hebben een fees-

telijk tintje. We vroegen de onderwijsinspectie 

hun nieuwe waarderingskader te beschrijven. 

In dit nieuwe kader wordt ook gekeken naar de 

eigen ambities van scholen, zeker ook binnen het taalonderwijs. Er is dus meer 

ruimte om taalonderwijs te verzorgen waar kinderen beter van worden! Onze vas-

te columnist Patty Roos vindt het heerlijk om met haar collega’s onderwijsboeken 

door te nemen. In haar artikel beschrijft ze enkele boeken waar haar boekenclub 

blij van werd en legt ze uit waarom dat zo is. Tjeerd den Elsen werd vorig jaar 

Leraar van het Jaar 2017-2018, omdat hij het taalonderwijs op zijn school beteke-

nisvol maakt voor leerlingen door met hen een echt radiostation te runnen. In het 

artikel dat hij samen met zijn directeur schreef, laat hij zien dat dat een feestje is 

voor de hele school! Redactielid Itie van den Berg sprak met verschillende Gro-

ningers over de prachtige initiatieven die zij ontplooien om buitenschools leren 

met het leren in de school te verbinden: werken aan de taalvaardigheid vindt im-

mers de hele dag plaats en niet alleen tijdens de taallessen! En redactielid Dolf 

Janson sluit zijn driedelige reeks over ‘Grammatica is leuk’ af met een inspiratievol 

artikel waarin hij laat zien dat grammaticaonderwijs eenvoudig betekenisvol ge-

maakt kan worden. 

Stuk voor stuk artikelen die - samen met onze gebruikelijke vaste rubrieken -  

passen bij onze visie en missie. En ook daar worden we blij van: voor u een 

mooie nieuwe editie van MeerTaal maken. Als u daar ook blij van wordt, dan 

beloven we dat we dat de komende vijf jaar met dezelfde inzet blijven doen! 

Waar wordt u blij van in het (taal)onderwijs? 

Deel het met @MeerTaal. Laat een reactie achter op onze Facebookpagina of 

twitter mee met #lmeertaal_blij.

Joanneke Prenger

Colofon
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