
Taal52 
Voor de leerlingen van de Taalscholen in Tilburg is er een vakantieaanbod gedurende alle 
vakantieweken. Ervaring leert dat kinderen die zo sterk zijn aangewezen op dit taalbad ook een risico 
lopen van terugval. De schoolvakanties, met name de lange zomervakantie, zijn onderbrekingen 
waarin de kinderen terugval vertonen. Ook de beperkte betrokkenheid van de ouders bij de 
taalontwikkeling is een risicofactor. 
Taal52 is een programma dat probeert dit risico te verkleinen. Een aanbod van 52 weken 
taalontwikkeling in combinatie met een grotere ouderbetrokkenheid verkleint het afbreukrisico en 
vergroot het rendement van de Taalscholen. 
Taal52 is een aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod van de Schakelklassen. Het doel van 
Taal52 is om die kinderen die daarvan gebruik maken in de schoolvakanties een extra taalaanbod te 
doen waarbij de ouders bovendien nadrukkelijker betrokken worden en waardoor de terugval in de 
taalverwerving wordt verkleind. 
De groepen zijn met maximaal 14 kinderen klein. De bezetting bestaat uit een leerkracht en een 
onderwijsassistent. 
Taal52 is tevens een proeftuin om te ondervinden hoe 24/7 onderwijs voor risicogroepen kan 
worden ingericht. Zoveel als mogelijk wordt gebruik gemaakt van de bestaande onderwijsstructuur. 
Deelname aan Taal52 is modulair. Ouders kunnen kiezen voor deelname van een week of tweemaal 
een week als de betreffende schoolvakantie uit twee weken bestaat. In de zomervakantie kunnen 
ouders kiezen uit één, twee of drie blokken van elk twee weken. 
In het aanbod van Taal52 staat de taalverwerving centraal, aanvullend op het taalaanbod van de 
schakelklassen. In verband met de belastbaarheid van kinderen wordt het taalaanbod op een meer 
spelende en verkennende wijze gedaan. Er is veel ruimte voor omgevingsonderwijs in wijk en stad. 
Deelname aan Taal52 is voor ouders en scholen kosteloos. Er wordt gewerkt met een continue-
rooster (9.00 uur – 14.30 uur). Indien noodzakelijk wordt voorzien in vervoer naar de locatie. 
Aanmelding voor Taal 52 verloopt via de Taalscholen. 
 
Meer informatie kunt u opvragen bij: 
Maaike Delfgaauw, coördinator Taalscholen 
Mail: maaike.delfgaauw@tprimair.nl 
Telefoon: 06-17724618  
Werkdagen: woensdag en donderdag 
 
Cora Cijvat, coördinator Taalscholen 
Mail: cora.cijvat@tprimair.nl 
Telefoon:06-52406998 
Werkdag: woensdag 
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