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GO! Atheneum 

Unescoschool Koekelberg

Directeur: Serge Algoet

GOK-coördinator: Karolien Vertriest

Graadcoördinator bovenbouw: Anne-Katrin Geenens

Wie zijn wij?

• ASO-school met Unesco-profilering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

• Recruteren uit Brusselse gemeenten (Molenbeek, St-Agatha Berchem, Koekelberg, Brussel)               

+ 10% uit Vlaamse randgemeenten (Dilbeek, Zellik)

• 519 LL :  19 %     Nederlandstalig 

33 %     taalgemengd (Frans-Nederlands)

48 %     thuistaal NIET Nederlands

• 62% GOK-lln voornamelijk in 1ste +2de graad

• 42 GOK-uren
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• Frans is de voertaal van  ongeveer 75% van onze LL.

• motivatie om Nederlands te spreken is vrij klein  

• de uitval is het grootst na 

� het 1ste jaar   (10-15%)

� het 2de jaar   (10-15%) � na 2de jaar grote uitval, maar ook veel 

neveninstromers!

� het 3de jaar     (15-20%)

Probleem binnen onze Brusselse school

Talenbeleid: Nederlands = centraal

Missie van onze school: 

ASO: LL klaarstomen voor hogere studies aan Nederlandstalige hogeschool of 

universiteit

� LL activeren om Nederlands als school- en instructietaal te laten gebruiken. 

� LL moeten plezier hebben in het gebruik van het Nederlands.
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Start schooljaar

• bij inschrijving: intakegesprek in het Nederlands met ouders en leerling

• ouders en leerlingen tekenen een engagementsverklaring

• afname van taaltoetsen (Diataal, technisch lezen + opzoekvaardigheden)

• opstellen van taalprofiel per leerling en per klas

• taalprofielen gecommuniceerd naar team + ouders � incl. tips en tricks 

i.v.m. preventieve en remediërende maatregelen

Onze acties voor LL

1-3e jaar:

Focus: Nederlands

• taalateliers 

• samenwerking met plaatselijke bibliotheek � uitleenmomenten, 
workshops, lezingen…

• project tutorlezen i.s.m. Erasmus Hogeschool

• voorleesproject i.s.m. Brede School en kleuterscholen

• schrijfworkshops
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4-6e jaar:

Focus: meertaligheid

• Deelname aan meertalige projecten in kader van Unesco (MEP, 

Munesco, Salerno, Zonta…)

• Workshops academische taalvaardigheden

• GWP moderne talen 5de jaar

• GWP Unesco 6de jaar 

voor alle leerlingen:

Focus: taalvaardigheden + leren leren

� 1-6e jaar: Taal- en leerateliers  

� Gala van de Gouden Pen (poëziewedstrijd Nederlands)

� In zaakvakken: gebruik van stappenplannen, scorewijzers, interactief 
spelmateriaal

� Sport over de middag (Nederlands!)

� Strip-o-theek tijdens studiemomenten (strips in meerdere talen)

Toekomstige acties ism Onderzoekende School?! VUB

� Werkgroep media � verslaggeving van interessant schoolnieuws
� peter & meterschap
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Hoe ondersteunen/motiveren we LK en ouders?

Het team:

• Onderzoekende school?!

• Teambuilding rond GOK + functie van het 

GOK-team

• Co-teaching

• Snelle communicatie door prikbord, 

nieuwsbrief (4x/jaar), flyer

• Interne workshops met praktische tips 

over evaluatie, aanpak taalproblemen in 

de klas, interactieve werkvormen…

De ouders

• Infoavonden, oudercontacten, etentjes

• Snelle communicatie via smartschool: 

taalprofiel van LL met preventieve en 

remediërende maatregelen, flyer 

leerlingenbegeleiding …

Resultaat van deze acties

1) na 3 schooljaren � gemiddelde vooruitgang taalvaardigheid Nederlands 

15-25 maanden (soms zelfs tot 30-35 maanden - Diatoetsen!)

2) Unescoprofiel – meertalige projecten: voorzitter MEP & VSK, deelname 

internationale projecten (Seoul), Zonta, Munesco …

3) Na 6 ASO � goede outcome hoger onderwijs


