
 

 
In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen in de kijker: 

 De stopzetting van de hulpverlening op Code: nieuwe aanmeldingen niet meer mogelijk 

 Vraag en antwoord: Advies aan anderstalige ouders over meertalig opvoeden 

 Klaar voor het M-decreet? 

 Een nieuwe website over taaldiagnostiek bij meertalige kinderen: www.taalbrug.be  

 Talenrijkdom in de kleuterklas en thuis 

 Burennieuws 

 Komende activiteiten 
 

Stopzetting hulpverlening Code 

In onze vorige nieuwsbrief las je dat de hulpverlening (diagnostiek en begeleiding) 
eind juni stopt. Momenteel is er geen ruimte meer voor nieuwe aanmeldingen. 
Cliënten die al staan ingepland, helpen we uiteraard nog verder.  
 
Bij vragen kan je contact opnemen via 03 241 08 09.  
 
 
 
 

Vraag en antwoord: Advies aan anderstalige ouders over meertalig opvoeden 

“Wij hebben niet veel ervaring met anderstalige ouders op onze school. Sinds kort 
hebben we twee Arabische kleutertjes. De ouders willen het beste voor hun kinderen 
en spreken daarom Nederlands met hen. Omdat ze het Nederlands niet goed 
beheersen vragen we ons af of dit een goede keuze is? (Lies, zorgcoördinator)”  
Lees ons antwoord.  
 
Wil je meer weten over meertalig opvoeden? Kom naar onze gratis infoavonden of 
schrijf je in voor de slotconferentie van Multi-SLI in Nederland en luister naar experts 
uit 7 Europese landen.  

 
Heb je ook een vraag voor Code? Laat het ons weten en mis onze laatste nieuwsbrief niet! 
 

Klaar voor het M-decreet? 

In het schooljaar 2015-2016 gaat het M-decreet van start. Het decreet over 
maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften stuurt ons onderwijs 
naar inclusief onderwijs. Dit brengt enerzijds heel wat ongerustheid met zich mee 
(bv. over de praktische implicaties). Anderzijds biedt het decreet de kans om samen 
op zoek te gaan naar kwalitatief inclusief onderwijs. Hoe ver staan we tot nog toe? 
een kort overzicht. 

 
 
 
 
 
 

http://www.taalbrug.be/
http://www.code.thomasmore.be/hulpverlening-en-dienstverlening/consultancy/vraag-en-antwoord
http://www.code.thomasmore.be/expertisegebieden/meertaligheid/begeleiding/infoavonden
http://www.kentalis.nl/Professionals/Over-Kentalis/Agenda/Conferentie-multilingual-children-with-SLI
http://www.code.thomasmore.be/expertisegebieden/meertaligheid/research/multiSLI
http://www.code.thomasmore.be/nieuws/69?page=1


Ontdek www.taalbrug.be! 

Woensdag 22 april ging de cursus Taaldiagnostiek bij meertalige kinderen voor 
logopedisten en tolken van start. Speciaal voor deze cursus werd een nieuwe website 
ontwikkeld: www.taalbrug.be*. 24 cursisten volgen er videolessen op een afgesloten 
digitale leeromgeving. Bezoekers vinden er onder meer een overzicht van reeds 
beschikbare taalanalisten die ze kunnen inschakelen in de diagnostiek bij meertalige 
kinderen.  
 
*Het project Taalbrug wordt uitgevoerd met de steun van de Provincie Antwerpen.  

 
 
  

Talenrijkdom in de kleuterklas en thuis 

In het project Talenrijk@home (met de steun van het Impulsfonds voor het 
Migrantenbeleid) volgden 55 kleuterleerkrachten en 35 ouders een 
begeleidingsprogramma over meertaligheid. Ons doel was om de houding, 
vaardigheden en kennis over meertaligheid en talensensibilisering te verbeteren.  
Lees of we daarin geslaagd zijn of kom naar de vorming op 7 mei.  
 
 
 
 

Burennieuws 

Eureka Onderwijs viert haar 25-jarig bestaan met het symposium ‘M-decreet! Een 
redelijke uitdaging?’. Het symposium vindt plaats op 18 mei 2015 in Leuven. 
 
Ben je benieuwd of games een rol kunnen spelen in de hulpverlening? Ontdek het op het 
symposium Insigt ‘Games in de hulpverlening?!’ dat plaatsvindt op 19 mei 2015 in 
Kortrijk. 
 
 
 

 

Komende activiteiten 

 
Komende vormingen   
Meertaligheid in de kleuterklas: hoe de taalontwikkeling stimuleren?  07.05.2015  
Leren lezen is zoveel meer: aanvankelijk lezen en spellen effectief aanpakken  19.05.2015  
  
Infoavonden   
*Ik wil mijn kind meertalig opvoeden. Maar hoe doe ik dat? (dag 1) 18.05.2015*  

Dyslexie, en dan?  21.05.2015  

*Ik wil mijn kind meertalig opvoeden. Maar hoe doe ik dat? (dag 2) 01.06.2015*  

  
* Deze infoavonden worden uitgevoerd met de steun van de Europese Commissie 
via de GRUNDTVIG-actie van het Europese Een Leven Lang Leren programma. 

 

 

  
  

Code is het multidisciplinaire expertisecentrum van Thomas More voor ontwikkeling en leren. Het centrum 
werkt rond de volgende thema’s: 

 Universeel onderwijs 

 Meertaligheid 

 Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS, taal- en leerstoornissen) 
We koppelen wetenschappelijk onderzoek aan onderwijs en praktijk in onze projecten, vormingen, diagnostiek, 
adviezen op maat en begeleiding.  
  
Voor een verdere kennismaking met Code verwijzen we je graag naar www.code.thomasmore.be. 
Volg Code ook op LinkedIn en Facebook. 

 
 
 

http://www.taalbrug.be/
http://www.taalbrug.be/databank-afgestudeerden
http://www.taalbrug.be/databank-afgestudeerden
http://www.code.thomasmore.be/sites/www.code.thomasmore.be/files/media/Talenrijk-verslag.pdf
http://www.code.thomasmore.be/kalender/455
http://www.eurekaexpert.be/products/symposium-25-jaar-eureka-m-decreet-redelijke-uitdagin
http://www.eurekaexpert.be/products/symposium-25-jaar-eureka-m-decreet-redelijke-uitdagin
http://www.sig-net.be/nl/vorming/symposium-insigt-games-in-de-hulpverlening_699.aspx
http://www.code.thomasmore.be/kalender/455
http://www.code.thomasmore.be/kalender/453
http://www.code.thomasmore.be/kalender/427
http://www.code.thomasmore.be/kalender/426
http://www.code.thomasmore.be/kalender/428
http://www.code.thomasmore.be/
https://www.linkedin.com/company/2723893?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1411127763685%2Ctas%3Aexpertise%20centre%20Code%2Cidx%3A1-1-1
https://www.facebook.com/Code.ThomasMoreBE


Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar andere geïnteresseerden.  
 
 Code | Expertisecentrum van Thomas More 

Jozef De Bomstraat 11 | BE-2018 Antwerpen 

Tel. + 32 (0)3 241 08 09 | code@thomasmore.be 

www.code.thomasmore.be 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder in ons relatiebestand bent opgenomen. Wens je deze nieuwsbrief niet meer te 
ontvangen, stuur dan een e-mail naar code@thomasmore.be met de boodschap ‘Uitschrijven nieuwsbrieven’. Inschrijven op 
onze nieuwsbrief kan hier. 

 
 

 
Vorige edities van onze nieuwsbrief  
Meer nieuws 

mailto:code@thomasmore.be
http://www.codelessius.eu/nieuwsbrief/inschrijven
http://www.codelessius.eu/code/nieuwsbrieven
http://www.codelessius.eu/nieuws

