
Beste directie 

Naar aanleiding van het manifest dat secundaire scholen in het arrondissement Halle-Vilvoorde in 2021 
aan minister Ben Weyts hebben bezorgd, krijgt vzw ‘de Rand’ een ondersteuningsopdracht voor de 
komende drie jaar. Om de signalen, noden en vragen m.b.t. een breed taalbeleid goed in kaart te brengen, 
heeft vzw ‘de Rand’ 9 scholen bevraagd. We hebben gepolst naar het Gok-beleid, de taalbeleidsvisie, de 
talendiversiteit, het taalgebruik op de speelplaats, de taaldidactiek, het draagvlak om aan breed taalbeleid 
te werken, de draagkracht van schoolteams en de vrijetijdsactiviteiten van de leerlingen. Lees de 
samenvatting van die gesprekken.  
 
Op basis van de noden die in de gesprekken naar voor kwamen, werken we in drie domeinen:  

- Taalbeleid 
- Ouderbeleid 
- Nederlands buiten de schooluren en schoolmuren 

 
Begin dit schooljaar is vzw ‘de Rand’ met de ondersteuning van secundaire scholen op die drie domeinen 
gestart. Er zijn vandaag 7 schoolondersteuners actief in 18 scholen. De minister wil alle scholen die 
vandaag geen ondersteuning op maat krijgen, de kans geven om alsnog in te tekenen en een 
ondersteuningsvraag in te dienen. 
 
In de ondersteuning op maat heeft vzw ‘de Rand oog voor volgende aanpak: 

- laagdrempelig en realistisch 
- samen met het schoolteam 
- school- en leerkrachtversterkend 
- via een gedragen plan en in een proces 
- vanuit wetenschappelijke inzichten naar de praktijk 
- op basis van een wederzijds engagement 
- met een coachende expert, de schoolondersteuner 
- samen met deskundige partners 

 
Vzw ‘de Rand’ vraagt dat de directie zich engageert om: 

- draagvlak binnen het lerarenteam te creëren (vb. de vraag naar ondersteuning aftoetsen bij het 

team) 

- leraren taal en zaakvakleerkrachten een rol te geven binnen taalbeleid (vb. lesvrij maken)  

- structureel tijd voor overleg vrij te maken  

- andere samenwerkingspartners te informeren en te verbinden 

Dit project loopt tot en met schooljaar 2024-2025. Dit is een tweede oproep om je ondersteuningsvraag 
in te dienen. Dien je vraag uiterlijk op vrijdag 31 maart 2023 via het formulier in.   
Op basis van de ingediende aanvragen maakt vzw ‘de Rand’ een selectie van scholen. Die keuze gebeurt 
op basis van de aard en omvang van de vraag, het engagement van de school en de ruimte in het 
schoolteam om hier samen met een schoolondersteuner aan te werken. Na de selectie contacteren we 
elke school die een aanvraag indiende. Vzw ‘de Rand’ voert met de geselecteerde scholen een 
intakegesprek.  
 
Je school kan ook deelnemen aan een open aanbod. In een nieuwsbrief houden we je daarvan op de 
hoogte. Wil je de nieuwsbrief graag ontvangen? Schrijf je dan hier in. 
 
Heb je een vraag?  
Stuur een e-mail naar secundaironderwijs@derand.be 
Bel naar: 
Hilde Leon (projectcoördinator secundair onderwijs): 0476 70 54 45 (van 27/02 tot en met 16/03) 
Nele De Kock (stafmedewerker secundair onderwijs): 0499 77 16 08 (van 17/03 tot en met 31/03) 

https://www.derand.be/sites/default/files/2022-08/20220505_samenvattende%20nota.pdf
https://www.derand.be/sites/default/files/2022-08/20220505_samenvattende%20nota.pdf
https://form.jotform.com/221792667000049


Aanvraagformulier 
 
 
 

Vul het formulier uiterlijk 31 maart 2023 in via deze link. 
 
 
Wie vult dit formulier in?  
Lees hieronder eerst goed de vragen die je in het formulier moet invullen en bereid je antwoorden voor 
met het schoolteam. De directeur van de school dient de aanvraag in via het digitaal formulier.  
 
Gegevens van de school 
Naam school 
Gemeente  
Tel 
Website 
 
Naam directie 
Tel 
E-mail 
 
Naam contactpersoon  
Tel 
E-mail 
 
 
Wij hebben interesse in ondersteuning en zien volgende prioriteiten (schik in juiste volgorde): 

- Taalbeleid 
- Ouderbeleid 
- Nederlands buiten de schooluren en schoolmuren 

 
Verklaar de keuze van je prioriteit(en).  
 
Als je aan een thema wil werken, aan welke acties denk je? 
Taalbeleid 

- Opmaken van een taalbeleids- en actieplan: visie ontwikkelen, nulmeting, opvolging van 
taaltesten, doelgroep en focus bepalen… 

- Opleiding van taalcoaches en taalankers  
- Taalontwikkelend lesgeven - taalgericht vakonderwijs (vb. lessen taalrijk maken) 
- Vakgroepondersteuning 
- Het schoolvak Nederlands (vb. leesinitiatieven)  
- Omgaan met Nederlands en andere talen op school (vb. de speelplaats) 
- … 

Nederlands buiten de schooluren en schoolmuren 
- Visie ontwikkelen 
- Acties uitwerken om de motivatie t.a.v. het Nederlands te versterken 
- Uitbouwen van een netwerk rond de school 
- Toeleiding van leerlingen naar het lokale vrijetijdsaanbod 
- Ontwikkeling van een eigen naschools aanbod voor leerlingen 
- … 

Ouderbetrokkenheid 
- Visie ontwikkelen: opmaken van een ouderbeleid en actieplan 
- Oudercommunicatie screenen en hertalen naar duidelijke taal  

https://form.jotform.com/230513156929356


- Thuisbetrokkenheid 
- Inschrijvings- en onthaalbeleid: gericht en warm onthaal voor alle leerlingen en ouders 
- Ondersteunen van digitale vaardigheden van ouders (vb. het gebruik van Smartschool) 
- Een NT2-aanbod (Nederlands leren) voor ouders 
- … 

 
Motiveer de keuze van de acties waarop je wil inzetten. 

- Waarom kies je voor die acties?  
- Doen jullie hier vandaag al iets rond?  
- Heb je concrete vragen bij de gekozen acties? 

 
Wat is het draagvlak van de school om eraan te werken? 

- Binnen welke overlegorganen kan de school tijd vrijmaken?  
- Hoe frequent kan dit? 
- Waar kan de schoolondersteuner een rol opnemen? 

 
Wil je nog iets kwijt?  

- Heb je een vraag?  
- Heeft je school nog een andere nood? 


