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U I T N O D I G I N G  
Wij nodigen je graag uit op onze eerste  

dinsdag 
20/11/2018 

ZORG VOOR ZORGDAG 

Meertaligheid, realiteit én troef 

9u45 – 16u00 

DE LA SALLE-CENTRUM (Hendrik Placestraat 47, Groot-Bijgaarden) 
 

WAT MAG JE VAN DEZE ZORGDAG VERWACHTEN?  

Meertaligheid in ons onderwijs is een realiteit, maar het is ook een troef. De rol 

van de thuistaal was nooit zo prangend als nu.  

De achtergrond van de leerlingen wordt steeds meer divers en dus ook het aantal 

thuistalen dat de leerlingen mee naar school brengen.  

Hoe gaan we daarmee om als school vanuit de lasalliaanse opvoedingsvisie?  

 

De thuistaal kan een veelzijdige bron zijn ter ondersteuning van het leerproces.  

Op welke manier kunnen we dit onderkennen in ons (zorg)beleid en onze 

(zorg)visie? Hoe kunnen we hiermee als school/leerkracht kwaliteitsvol aan de 

slag?  

 

Naast bovenstaande vragen werken we tijdens deze dag aan deze inhoudelijke 

doelstellingen: 

 Wat is meertaligheid precies? 

 In welke mate biedt meertalig onderwijs een meerwaarde? 

 Inzicht verwerven in de begrippen ‘talensensibilisering’ en ‘taalinitiatie’. 

 Hoe kunnen we de thuistaal inzetten bij het scheppen van een krachtige 

leeromgeving? 

 Bronnen en materialen verkennen om met talensensibilisering in de 

klas/school aan de slag te gaan. 

 

We hopen jullie van harte te mogen verwelkomen! 

 

Inschrijving   

Gelieve elektronisch in te schrijven vóór vrijdag 9 november 2018 via: 

http://www.vlp-scholennetwerk.be/nl/Prikbord/Activiteiten/Algemeen/Eerste-

Zorg-voor-zorgdag-BaO/ 

 

Wie vooraf vragen heeft, kan ons steeds bereiken via  

jolien.vandenberghe@vlp-scholennetwerk.be of via 0479 52 81 58 
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BEREIKBAARHEID EN PARKEERGELEGENHEID 

Met de trein... 

...stap je af aan het station DILBEEK (niet Groot-Bijgaarden!!) op de lijn Brussel - Jette - 
Denderleeuw - Aalst. Volg de Stationsstraat (richting "doe-het-zelver Royer") en nadien de 
Hendrik Placestraat. Rechts ga je een vijver voorbij, waarna je rechts het domein 
binnenstapt (aanbellen bij huisnummer 47). Stap daar richting De La Salle-centrum. 

Met de auto... 

...rijd je op de grote ring rond Brussel (richting Bergen, Charleroi), neem je afrit 11 "Groot-
Bijgaarden, Sint-Agatha-Berchem" en ga je aan het einde van de afrit links richting Groot-
Bijgaarden. Deze weg (Dansaertlaan) volgen tot het einde (de tussentijdse pijl naar Groot-
Bijgaarden negeren!!). Op het T-kruispunt ga je rechts, over de spoorweg. 200 m verder 
rijd je rechts de Wolsemstraat (doodlopend) in. Achteraan links kan je parkeren op de 
nieuwe dolomietparking. De code #8210 (hekje acht twee één nul), geeft jou toegang tot 
deze parking. Via het wandelpad langs de vijver bereik je het De La Salle-centrum. De 
derde brug over de beek leidt je naar de hoofdingang. 
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