Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat
zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand:
‘Waarom moeten wij Nederlands spreken?’
TEKST INGE VAN RIJN BEELD ISTOCK

‘Gisteren zat ik aan tafel met de grote
jongens. Opeens zei Nicolas: “Waarom
moeten wij Nederlands praten? Er zijn
allemaal Fransen aan deze tafel!”’
‘Hoe heb je daarop gereageerd?’
‘Ik wilde zeggen: “Omdat we hier in
Nederland zijn”, maar dat vond ik zo bot
klinken. Ik wist niet hoe ik er op in
moest gaan.’
‘Spreken jullie altijd Nederlands?’
‘Ja, omdat we meestal met Nederlandse
en Franse kinderen samen zitten. De
Franse kinderen gebruiken dan de
paar zinnen die wij ze geleerd hebben:
“Mag ik een cracker” of “Mag ik opstaan?”. Dan rennen ze met hun Franse
vriendjes naar de speelhoeken.’
‘Er komen steeds meer Franse kinderen
in de groep.’
‘Dat klinkt alsof het een probleem is.’
‘Ja, want ze willen geen Nederlands
spreken en wij spreken geen Frans.’
‘Willen ze niet of kunnen ze het niet?’
‘Ze komen van de Franse school, maar
de meeste kinderen spreken meerdere
talen, zoals Frans, Spaans, Arabisch,
Engels… nog meer.’
‘Hebben ze geen ruimte in hun hoofd
voor Nederlands of is er iets anders?’
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‘Spelen Nederlandse en Franse kinderen ook samen?’
‘Steeds minder. Een Nederlands meisje
zei vorige week: “Ik weet niet met wie ik
moet spelen.” Dus ja…’
‘Tja, je gunt het ze dat ze zich in hun
moederstaal kunnen uiten. Zeker de
kinderen van expats, die vaak naar
een ander land moeten verhuizen.’
‘Ja, maar het worden zo wel steeds meer
twee aparte groepen.’
‘Wat kan je daaraan doen denk je?’

‘Meer groepsdingen organiseren? Maar
dat taalverschil vind ik echt lastig.’
‘Bij welke activiteiten is de taal minder belangrijk?’
‘Eten? Franse ouders vinden het trouwens zielig dat hun kinderen hier alleen
crackertjes krijgen.’
‘Je kan met de kinderen gaan koken:
Frans, Nederlands, Marokkaans …’
‘Leuk, dan laat ik ze collages maken van
gerechten uit hun cultuur. Maar dat kan
niet elke dag.’
‘Muziek? Sport? Fotoproject? Knutselen? Verkleden? Timmeren?’
‘O ja, best veel dingen eigenlijk. Of stoelendans, of koekhappen, dat vinden alle
kinderen leuk. En weet je wat ook leuk
is? Schimmenspel.’
‘Genoeg dingen die je zonder taalproblemen kunt doen. Op die manier is er
eigenlijk helemaal geen taalprobleem.
Je kan de veeltaligheid in je groep ook
als rijkdom zien. Zo’n gemengde groep
is goed voor de sociale en culturele
ontwikkeling. Kinderen leren zo belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden.’
‘Maar wat zeg ik dan aan tafel?’
‘Gewoon: “Eet smakelijk!” We zijn hier
toch in Nederland?’

