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In de bovenbouw van het basisonderwijs worden teksten steeds langer en ingewikkelder; ze
bevatten veel complexe, abstracte woorden die essentieel zijn voor goed tekstbegrip. Maar
juist die woorden vormen vaak een struikelblok, met name voor tweetalige leerlingen die
thuis een andere taal spreken dan de taal die op school wordt gesproken. Daarom onderzochten Proctor en collega’s in deze interventiestudie of de taalvaardigheid en de begrijpend leesprestaties van tweetalige leerlingen in groep 6 en 7 verbeterd kunnen worden. Door
middel van lezen, discussiëren en schrijven werd er via expliciete instructie ingezet op de
woordenschat, de grammaticale en morfologische kennis van leerlingen. Er deden ruim 200
tweetalige leerlingen en 22 leerkrachten mee afkomstig van acht basisscholen in de VS. De
interventie bleek een klein, positief effect te hebben op de taal- en leesscores van de leerlingen. Hoewel er enkele kanttekeningen te plaatsen zijn, laat deze studie wel goed zien hoe
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manier meer gemotiveerd zijn om te lezen.
	
op taal in brede zin. Gebruik verschillende vormen van taal (lezen, schrijven,
3. Focus
discussiëren) en zet in op verschillende componenten (woordenschat, grammatica,
morfologie). Door leerlingen in te laten zien hoe woorden en zinnen zijn opgebouwd,
begrijpen zij beter hoe taal werkt. Met name tweetalige leerlingen kunnen daarvan
profiteren.
	
leerlingen aan om met elkaar te praten. Taal gaat meer leven door met elkaar
4. Moedig
te spreken, bijvoorbeeld over teksten of over specifieke woorden. Focus daarbij op
het gebruik van een breed repertoire aan woorden en wees niet huiverig om daarbij te
putten uit de moedertaal als dat van nut kan zijn.
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