“Thuistaal, taal van het hart”
Meertalige kinderen, sleutel van de toekomst!

We nodigen iedereen graag uit op onze inspiratiedag op 24 februari 2018.
Het Internationaal Comité (IC) is een landelijke federatie van zo’n 350 lokale
superdiverse verenigingen. Heel wat van die zelforganisaties organiseren al jaren “taalen cultuurklasjes” en/of huiswerkbegeleiding voor de kinderen in hun gemeenschap (zoals
Poolse, Griekse, Italiaanse, Russische, Turkse, Arabische, … lessen). Zij zijn fier op hun
taal en cultuur, en willen dit aan de volgende generaties doorgeven.
Het IC is ervan overtuigd dat een breed ontwikkelde thuistaal de beste kansen geeft om daar
Nederlands bovenop te bouwen. Die mening wordt door taalkundigen vrijwel unaniem gedeeld.
Ook is die ontwikkeling belangrijk voor identiteitsvorming. Ook het Katholiek onderwijs
en het GO namen recent de beslissing om ruimte te creëren voor thuistaal.
IC organiseert daarom een inspiratiedag voor lokale verenigingen, voor geïnteresseerde
ouders, voor onderwijspartners en onderwijs –flankerende organisaties. Wij gaan als middenveldorganisatie op zoek naar de rol die het lokale verenigingsleven kan spelen, enerzijds
rond de ontwikkeling van moedertaal en -cultuur bij kinderen, anderzijds in het ondersteunen van ouders.
Keynote spreker is Orhan Agirdag, docent Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Zijn onderzoek en interesse draait vooral rond ongelijkheid in het
onderwijs, lerarenopleiding, meertaligheid en religie.
Doel van deze dag is dat de lidverenigingen van elkaars werking leren. Ook willen we de
vele honderden vrijwilligers erkenning geven, door hun blijvende inzet zichtbaar te maken.
Laat u op inspireren over het belang van en aandacht voor moedertaal in de ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Nederlands is belangrijk als contacttaal, maar aandacht voor moedertaal zit het Nederlands niet in de weg, integendeel.
De inspiratiedag gaat door in SL Quellin, Quellinstraat 31 | 2018 Antwerpen.
De Quellin -school ligt op vijf minuten wandelen van het centraal station van Antwerpen!

Programma
9u30-10u00		
10u00-10u15
10u15-10u45
10u45-11u00 		
11u00-12u45 		
12u45-12u55 		
12u55-13u00 		
13u00- 14u00

Koffie/Thee &“koekjes met een migratiegeschiedenis”
Inleiding door voorzitter Zalmai Pansjheri & directeur Lode Draelants
Keynote door Orhan Agirdag.
Vragenrondje / uitwisseling met de zaal
Inspirerende en interactieve Workshops.
Toespraak minister Crevits
Dankwoord voorzitter
Middagmaal/Receptie

Info over workshops en inschrijving

