4e conferentie over het begrip tweetaligheid
Op 22 november jl. vond weer een conferentie over het begrip tweetaligheid plaats in het Hofstad
Lyceum in Den Haag. Dit keer was het thema ‘Meertaligheid en diversiteit in opvoeding en op
school’. De organisatie, Stichting Kreda samen met de Poolse Ambassade en de Poolse School in Den
Haag, was tevreden over de opkomst.
De conferentie begon met twee inleidingen van onderzoekers. Mevrouw dr. Marjolijn Distelbrink van
het Verwey Jonker Instituut, legde meer nadruk op de rol van het onderwijs in de opvoeding en
ondersteuning van meertalige kinderen. De presentatie van mevrouw drs. Mirjam Blumenthal was
meer gericht op de ondersteuning van meertalige kinderen thuis, in het gezin. Beide gaven
verschillende zeer nuttige webadressen, waar de vorderingen van het onderzoek naar meertaligheid
en adviezen voor het omgaan daarmee gevonden kunnen worden.
De klaslokalen bij de workshops waren goed gevuld en er werd enthousiast geparticipeerd in het
gesprek over TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie! onder leiding van Dorine Verheijden-Lels,
directeur van KLIK-Onderwijsondersteuning. Ook de workshop ‘Meertaligheid, wat zeggen de
wetenschappers, ouders en leraren?’, die werd geleid door de Poolse expert op dit gebied in
Nederland, mevrouw Bożena Kopczyńska, stimuleerde het gesprek tussen ouders en docenten.

Enkele nuttige links:
Speakaboo: een screening-tool spraakontwikkeling voor meertalige kinderen. Deze app is ontwikkeld
in eerste instantie voor logopedisten en andere taalprofessionals, maar is zeker interessant voor
iedereen die te maken heeft met meertalige kinderen. De app is ontwikkeld voor meerdere talen
waaronder Pools en is op het moment uitsluitend beschikbaar voor Apple-iOS.
Kennisplatform Integratie en Samenleving: een deel van deze website is gereserveerd voor een
poging antwoord te geven op de vraag ‘Hoe worden Poolse en Bulgaarse ouders en kinderen beter
ondersteund?’ https://www.kis.nl/vraag-en-antwoord/hoe-worden-poolse-en-bulgaarse-ouders-enkinderen-beter-ondersteund
De website www.pharos.nl van het Experstisecentrum Gezondheidsverschillen Pharos biedt veel
informatie op het gebied van gezondheid en zorg voor en over asielzoekers en vluchtelingen ter
ondersteuning van gemeenten, zorgverleners, scholen en andere ketenpartners.
TOLK voor taalontwikkeling & taaltherapie!
TOLK versterkt ouderbetrokkenheid bij taal- en denkstimulering. De methode richt zich op ouders
van kinderen (0 en 11 jaar) van multiculturele achtergrond. Doel is schoolsucces en ontplooiing.

