Thuistaal en onderwijs
De zaal zit vol met jong en knap en goedgemutst publiek
Meertaligheid klinkt ons hier allen in de oren als muziek
De lezingen waren prima en de stoeltjes zaten fijn
Straks nog een workshopronde en dan lekker aan de wijn
Helena Leenders en Linda Toussaint vertelden hoe meertaligheid wordt benut
En tot succes leidt op een dorpse wereldschool in Puth
Als ik zo’n filmpje zie denk ik alleen maar, ohhh wat lief
Maar zij zorgden voor diepgang en pedagogisch perspectief
Vroeg je je altijd al af: lezen meertalige ouders thuis eigenlijk voor?
Is dat minder dan Nederlandstalige ouders en waar komt dat door?
Dan ben je dankzij Charlotte Mostaert nu een expert op dit terrein
En weet je dat de thuistaal er ook bij voorlezen mag zijn
De bieb, zegt Toos van den Beuken, dat is een plek voor iedereen
Bij ons in Helmond zijn nu ook boeken in tal van andere talen te leen
Er wordt in Helmond volop geëxperimenteerd met meertaligheid
Dat het toch nog goed gaat komen met Helmond is voor mijn nu wel een feit
Leonie Cornips brengt het gevolg van keuzes in de peuterspeelzaal in beeld
Nederlands voor de instructie en in het Limburgs wordt gespeeld
Gerry Haagmans en Ankie Kessels herkennen dit in de praktijk
En Irene Plas geeft van meertaligheid en van Singersongtalenten blijk
Joana Duarte laat zien: thuistaal in de klas dat kan!
En met expliciete aandacht wordt iedereen daar beter van
Zo noe ein interview in ‘t plat, och nee we schakelen terug
Maar moedertaal is je identiteit en verdient een steuntje in de rug

In een muzische workshops valt interactief taal te leren
Als kunstenaars en muzikanten zintuiglijk inspireren
Ik vond het kortom waardevol en vaak bijzonder cool
Maar af en toe dan was het ook een stroperige boel*
*voor de niet aanwezigen: een terugkerend thema in de presentatie
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