Verslag thema avond over de Nederlandse taal, april 2014
In april is er altijd een thema avond, gekoppeld aan de algemene leden
vergadering. Het jaarverslag vindt u elders op deze site.
Als thema is dit keer gekozen: de ontwikkeling van onze taal. Dit n.a.v. een
presentatie van Karin ter Braak tijdens één van de ouderraad vergaderingen. Er
is zoveel te vertellen over het vak Nederlands, dat besloten werd hier een thema
avond aan te wijden.
Karin ter Braak (vakgroepvoorzitter Nederlands en docente Nederlands
havo/vwo), Rik van Sark (teamspecialist onderwijs/taalbeleid) en Edith Owel
(vakdidacticus Nederlands vmbo) hebben de uitwerking van het thema op zich
genomen.

Dit jaar is zorgvuldig een datum gekozen, die niet samenviel met andere
activiteiten binnen het Assink. Desondanks was de opkomst gering.
Karin ter Braak en Rik van Sark maakten er een interactief gebeuren van.
Natuurlijk kwam het onderwerp “spelling” en “correct Nederlands” aan bod. De
jeugd heeft een heel ander taalgebruik, dan wij geleerd hebben. Volgens de
sprekers hoeven wij ons daar geen zorgen om te maken, wij gebruiken ook niet
meer de taal van onze grootouders en de ontwikkelingen gaan steeds sneller. Dit
heeft voor een groot deel te maken met het gebruik van sociale media, waarbij
het lijkt alsof er zo weinig mogelijk letters gebruikt worden om een boodschap
over te brengen.
Veel afspraken over taalgebruik dateren van 2 eeuwen geleden. De vakgroep
Nederlands gaat mee met de tijd.
De overheid legt bepaalde normen op, waar verschillende leerniveaus aan
moeten voldoen. Op het Assink wordt sinds enkele jaren gewerkt met de
methode Nieuwsbegrip. Ook op basisscholen wordt hiermee gewerkt. Gebaseerd
op actualiteiten worden verschillende leer strategieën toegepast. Dit is een
meetbaar systeem, waarvan landelijk resultaten bekend zijn. Het blijkt dat de
leerlingen van het Assink, zich bovengemiddeld ontwikkelen, dank zij deze
lesmethode. De docenten zijn hier zichtbaar trots op.

Uiteindelijk krijgen de ouders een testje te maken op een smartphone of tablet,
ter illustratie van het digitaal leren.
Al met al een geslaagde avond.

