
 
 
 
 
 
 

Brussel, 30 april 2021 

  

Meertaligheid: een paspoort voor de toekomst! 

De Stad Brussel start in een tweede lagere school met immersieonderwijs in het Nederlands 

 
De Stad Brussel biedt vanaf september 2021 een tweede school aan met immersieonderwijs, in de lagere 

school Les Magnolias. De stad is overtuigd dat de immersieve methode doeltreffend is om een taal te leren 

en wil het Nederlands onderwijs in haar scholen versterken. Daarom blijft ze investeren in meertalig 

onderwijs.  

 

"Ouders in het noorden van Brussel hadden al belangstelling getoond, dus ik ben blij dat ik aan deze behoefte 

kan voldoen. Er is een echte wens om het leren in de taal van Vondel te stimuleren. Het is ook een manier om 

bij te dragen tot het samenleven en om de horizon van de kinderen te verruimen,” zo zegt Faouzia Hariche, 

schepen van Openbaar Onderwijs. 

 

Na de lagere school Charles Buls in de lage Marollen, gaat nu ook de lagere school Les Magnolias in het noorden 

van Laken immersieonderwijs in het Nederlands aanbieden. Dit wordt de eerste immersieve lagere school in de 

omgeving. Een dergelijke school bestaat nog niet in Laken of Jette. De moderne infrastructuur van de lagere 

school Les Magnolias en haar actieve pedagogie maken dit een bijzonder interessante plaats om het project te 

organiseren.  

 

Laten we niet vergeten dat de laatste ‘Taalbarometer’ van de VUB (Rudi Janssens, 2018, p. 74) meldt dat 90% 

van de Brusselaars tweetalig onderwijs wil. De wachtlijsten in Nederlandstalige scholen zijn lang. 

Immersieonderwijs biedt hier het voordeel dat de ouders in het Frans kunnen communiceren met de school en 

dat het kind de lessen in het Nederlands kan volgen in zijn vertrouwde omgeving.  

 

Twee leerkrachten, een Nederlandstalige en een Franstalige, zullen samenwerken om de kinderen te helpen 

vaardigheden in beide talen te verwerven. De kinderen zullen gedurende hun hele schoolloopbaan de helft van 

de lessen in het Nederlands volgen en de andere helft in het Frans. Dankzij de actieve pedagogie en het 

immersieonderwijs worden leerlingen actief betrokken bij hun eigen leerproces. Ze worden dus voortdurend 

gestimuleerd en zullen de taal op hun eigen tempo en op hun eigen manier aanleren, door te luisteren en via 

repetitieve oefeningen en meervoudige taalactiviteiten in een zorgzame omgeving. Bovendien zullen de 

bibliotheek en de speelotheek van de school Nederlandstalige boeken en spelletjes ter beschikking krijgen. De 

collecties worden om de twee jaar bijgewerkt. Er zal ook ondersteuning worden geboden aan leerlingen die een 

aanpassingsperiode nodig hebben (remediëring, workshops om hen te helpen slagen, huiswerkbegeleiding 

enz.)  

 

Als Inrichtende Macht richt de Stad Brussel zich op een alomvattende aanpak om Nederlands te leren. 

Meertalige initiatieven (zoals schoolactiviteiten in het Nederlands) worden sterk aangemoedigd op lagere en 

middelbare scholen. In Charles Buls wordt overal in de school tweetalige signalisatie gebruikt. In het hoger 

onderwijs is vier jaar geleden in samenwerking met de Erasmushogeschool Brussel een bacheloropleiding voor 

tweetalige leerkrachten gestart, zodat het Brussels Gewest een beroep kan doen op leerkrachten die de 

uitdaging van tweetaligheid en meertaligheid aankunnen.  
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