
                 Respectvolle taal, goed voor allemaal 
 
Respect geeft meer kleur aan je omgeving 

 
RESPECT IN EN OM DE SCHOOL 
 
Geachte directie, teamleider, docent, 
 
TAAL EN RESPECT CENTRAAL TIJDENS DE LES O.L.V. EEN ‘ERVAREN EN BEVOEGDE’ GASTDOCENT 
 
Ook uw school vindt het belangrijk dat leerlingen normaal en beschaafd taalgebruik  bezigen. 
Nederland is het land waar bijvoorbeeld het meest wordt gescholden met ziekten. Woorden als: 
kanker, tering, tyfus en aids worden veelvuldig en vaak gedachteloos gebruikt. Maar ook 
scheldwoorden als: homo, mongool, hoer, slet, Jezus, gvd et cetera, zijn aan de orde van de dag. Dan 
hebben we het nog niet eens over de racistische opmerkingen. Tijdens onze interactieve gastlessen 
willen we met uw leerlingen nadenken over de betekenis en de effecten van deze woorden. Maar we 
willen ook oplossingsgericht bezig zijn. Waar kunnen we verbeteringen aanbrengen en hoe gaan we 
dat doen? Dat zijn o.a. vragen waarover we willen nadenken!  
 
UW REGIO 
Ook dit najaar bezoekt onderwijsorganisatie KlasseTaal uw regio om opnieuw gastlessen over 
Respectvol Taalgebruik (RETA-lessen) onder de aandacht te brengen. 
Afgelopen cursusjaar hebben veel scholen voor VO en MBO gereageerd op ons aanbod. En met 
succes. Opnieuw hebben de bezochte scholen een aanvraag voor onze lessen gedaan. 
 
ELKE MENING TELT 
De kracht van KlasseTaal zit hem in de wijze waarop de lessen worden gegeven. Alle kwetsbare 
gebieden worden op een lijn gesteld. Leerlingen krijgen ten volle de ruimte om hun mening te geven. 
Elke mening telt. We spreken niet in termen van: Goed versus Fout; Normaal versus Abnormaal; 
Toelaatbaar Versus Ontoelaatbaar. Tijdens deze gastlessen is het hoofddoel: ‘bewustwording’. 
Samen nadenken over de impact, kracht en reikwijdte van taal en respect. De lessen hebben een 
interactief karakter. We ondersteunen onze les met behulp van een Prezi en/of PowerPoint 
presentatie. Onze les bestaat uit 3 kernwoorden: Kennis, Kunde en Karakter. Hier om heen cirkelt de 
praktische uitwerking met behulp van: stellingen, vragen, opdrachten, filmfragmenten en veel ruimte 
voor vragen en discussie. En….elke mening telt en wordt serieus genomen! 
 
LESMATERIAAL 
Naast onze gastlessen hebben wij een grote hoeveelheid lesmaterialen en lesbrieven ontworpen. 
Deze materialen zijn vrij te downloaden van onze website. Alvast kennis maken met ons materiaal? 
Hier volgt de link naar ons materiaal: https://www.klassetaal.nl/wat-doen-wij/voortgezet-
onderwijs/informatie-voor-docenten-vo/lesbrieven-materiaal-vo 
U kunt dit lesmateriaal gebruiken als follow-up na onze gastles. 
 
DOCENTENINFORMATIE EN KENNISBANK 
Naast ons lesmateriaal hebben wij uw docenten meer te bieden. Een greep uit ons aanbod: 
Interessante onderwijskundige artikelen, een podcast, een docententraining, een platform om 
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lesmateriaal, suggesties en ideeën met elkaar uit te wisselen. Prikkelende stellingen, een platform 
om situaties met betrekking tot grof taalgebruik, racisme en discriminatie die zich tijdens de les 
voordoen elkaar voor te leggen en advies te vragen, etc. Bezoek onze website eens: 
www.klassetaal.nl  
 
JAARLIJKS TERUG OP SCHOLEN 
Gemiddeld verzorgen wij 800 gastlessen per cursusjaar in zowel BO, VO als MBO en HBO. In bijna alle 
gevallen keren wij jaarlijks terug op deze scholen. 
 
GEÏNTERESSEERD? 
Liever eerst een informeel gesprek? Graag brengen wij tijdens  dit gesprek ook onze 
docententraining onder uw aandacht. We vragen € 70,00 per les inclusief reiskosten en lesmateriaal. 
U ontvangt van ons een overzicht (PDF) van de gemaakte kosten.  
Kijk voor meer informatie www.klassetaal.nl . Wij hopen spoedig van u te horen. Alvast een goed 
cursusjaar  toegewenst. 
 
Een collegiale groet, 
 
Onderwijsorganisatie KlasseTaal 
Sjors van der Kraan – Gastdocent/docententrainer VO/MBO/HBO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klassetaal is de onderwijsorganisatie van: 

http://www.klassetaal.nl/
http://www.klassetaal.nl/


                    
 

          
 
 
KlasseTaal houdt zich bezig met het bewustmaken van taalgebruik bij kinderen,  jongeren en volwassenen. 
Jaarlijks worden op 135 scholen (PO, VO, MBO) 850 gastlessen gegeven met als hoofdthema's respect 
en taalgebruik. 
KlasseTaal laat zich leiden door christelijke waarden en normen met een open vizier naar 
andere levensbeschouwingen. 
Wij houden rekening met de identiteit en de wensen van de school. 
 
Visie ten aanzien van taal 
Taal is een prachtig communicatiemiddel. Taal is te definiëren als het onder woorden brengen van gedachten 
en gevoelens. 
De kracht van taal moet niet onderschat worden. Woorden hebben impact. Woorden zijn nooit neutraal. Een 
woord doet wat. Sommige woorden hebben een bijzondere lading en wegen dus zwaarder dan andere 
woorden. Een positief woord doet je goed, een vloek of scheldwoord doet pijn. Goede taal is voor iedereen 
belangrijk! 
 
Missie 
Het bevorderen van respectvol taalgebruik en het terugdringen van vloeken en schelden bij kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen, zodat zij op een verantwoorde manier deelnemen aan de samenleving. 
 
Onze missie en visie vinden we terug in de volgende kernwaarden: 
 
Respect 
Respect betekent dat de leerling er mag zijn als schepsel van God; dat hij of zij van waarde is. De leerling wordt 
aangesproken tijdens de gastlessen op zijn of haar gedrag, waarbij hij of zij als mens gerespecteerd wordt. 
Respect voor jezelf, de ander, en de leer- en leefomgeving zijn leidraad voor ons handelen. Luisteren, vragen en 
begrijpen komen vóór spreken, antwoorden en duiden. 
 
Betrokkenheid 
Betrokkenheid betekent dat liefde en echte aandacht de boventoon voeren. Er is aandacht voor de leerling als 
mens, de groei en de ontwikkeling die hij of zij doormaakt en voor de prestaties die hij of zij moet leveren. 
 
Veiligheid 
Veiligheid betekent dat de leerling leert en leeft in een veilige omgeving, waar hij of zij zich gekend mag weten. 
We willen als KlasseTaal meewerken aan een gemeenschap  waar mensen tot hun recht komen en zich 
tegelijkertijd geborgen weten. 
 
Werkwijze 
Werken aan bewustwording door middel van: 
 

• Gastlessen op  scholen (PO, VO, MBO en HBO) van alle soorten signatuur. 

• De lessen worden gegeven door professionele gastdocenten. 

• Initiëren van projecten over respect en taal op scholen. 

• Scholen stimuleren om  het predicaat ‘Taalbewuste School’ in te voeren. 

• Werken vanuit een pedagogisch didactisch doordacht leerplan dat gelieerd is aan de kerndoelen van het 
onderwijs. 

• Verzorgen van trainingen over identiteit, taal en respect aan onderwijsteams. 

• Verzorgen van ouderavonden. 


