Engels op de basisschool de Drift
Dat de Engelse taal een belangrijk aspect van onze samenleving is geworden, spreekt voor zich.
Internationalisering van de maatschappij zet door en ook de wereldtaal Engels vormt al vanaf 1986
een vast onderdeel van het lesrooster voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs. Maar de
ontwikkelingen staan niet stil. In buitenschoolse situaties komen kinderen, onder andere door de
opkomst van allerlei nieuwe media, steeds vaker op jonge leeftijd in aanraking met de Engelse taal.
De vraag om op jonge leeftijd les te kunnen volgen in de Engelse taal wordt groter. Of je nu in
groep 1, 4 of 7 met Engels begint: met Engels luisteren en praten kunnen alle kinderen aan de slag.
In de meeste landen om ons heen gebeurt dit al vanaf het zesde jaar. Dit komt overeen met de
afspraken die gemaakt zijn op de Europese top in 2000 om het aanleren van de vreemde talen op
jonge leeftijd te stimuleren.
De taalgevoelige periode ligt tussen de 0 en 7 jaar. In deze periode is het voor kinderen mogelijk om
gemakkelijk en spelenderwijs een tweede taal te leren. In deze leeftijdsfase worden taalregels vanzelf
ontdekt en toegepast. Na het zevende jaar kost het aanleren van een nieuwe taal veel meer moeite.
Het denk-en leerproces verloopt dan vanuit de moedertaal. Het aanleren van een tweede taal heeft
ook positieve gevolgen voor het verwerven van de moedertaal. Bovendien stimuleert het de
ontwikkeling van de moedertaal bij het kind. Door vroeg te beginnen met het aanbieden van een
vreemde taal kan de aansluiting op het voortgezet onderwijs versoepeld worden. Het jong aanleren
van een vreemde taal bevordert het begrip en respect voor anderstalige kinderen en daarmee het
bewustzijn van onze multiculturele samenleving. Maar bovenal betekent het leren van een vreemde
taal voor kinderen plezier! Het aanbieden van een andere taal dan het Nederlands noemt men: Vroeg
vreemde talen onderwijs (VVTO).
Op veel scholen wordt Engels al meer dan de verplichte een tot twee uur per week gegeven. Dit
gebeurt door het versterkt taalonderwijs in de groepen 7 en 8 door middel van extra uren of door het
aanbieden van vreemde taalonderwijs vanaf groep 5. Het aantal scholen dat vanaf groep 1
projectmatig vervroegd taalonderwijs Engels geeft, neemt snel toe.
Ook de basisschool de Drift; welke staat voor goed onderwijs, probeert het beste uit iedere leerling te
halen en waar de zorg bestaat uit het begeleiden van de leerlingen in hun ontwikkeling naar
zelfstandig functionerende mensen in de huidige maatschappij. De Drift wil zich extra onderscheiden
en gaat daarom naast het reguliere onderwijsaanbod, de leerlingen vanaf groep 1 Engels aanbieden.
Vanaf augustus 2007 is elke groep gestart met het geven van eenvoudige Engelse oefeningen. Op
experimenteel niveau en in spelsituaties zijn alle leerlingen in aanraking gebracht met Engelse
woordjes. Het schooljaar 2008/2009 is gebruikt om ons te verdiepen in het aanbod. Wij zijn van
mening dat het vroegtijdig aanbieden van de Engelse taal alleen goede effecten kan hebben als de
lessen van hoog niveau zijn en de uitspraak goed Engels betreft. Dit betekent onder meer dat het
team van leerkrachten hiervoor de nodige scholing in het schooljaar 2008/2009 heeft ontvangen.
Gezamenlijk werd de cursus classroom English gevolgd en wordt voortgezet in het schooljaar
2009/2010. Methodisch materiaal is nu aangeschaft voor alle groepen. Het team is razend
enthousiast; internationaliseren is leuk! En daarnaast is het juist op deze leeftijd ontzettend nuttig.
Merkbaar is dat vooral jonge kinderen een natuurlijke vaardigheid bezitten voor het aanleren van een
tweede taal. Dat betekent een grote verrijking voor het onderwijsaanbod. Een verrijking die het
onderwijs beter maakt, maar ook leuker, inspirerender en uitdagender. Het team van de Drift is van
mening dat het vroegtijdig aanbieden van de Engelse taal goede effecten kan hebben. Kinderen
moeten in hun latere leven zo veel mogelijk kansen krijgen en het is daarom belangrijk dat ze nu al
gewend raken aan een omgeving die groter is dan Nederland.

