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KlasseTaal geeft gastlessen

Voortgezet onderwijs en

en ontwikkelt lesmateriaal over

Middelbaar Beroepsonderwijs

Weet wat je zegt is ons motto. Woorden
hebben kracht. Scheldwoorden en vloeken
zijn kwetsend, omdat ze de ander raken op
een gevoelige plek vanbinnen.
We werken vanuit een christelijke
visie. Eerbied voor God en Zijn
naam vinden we belangrijk.

Samen met jongeren in gesprek over de
kracht en uitwerking van negatieve en positieve taal. Met taal kunnen we verbinding
maken met anderen en van elkaar verwijderen. Woorden zijn dragers van een boodschap.
Samen werken aan een veilige leef-, leer- en
werkomgeving. De gastlessen worden in de onder- en bovenbouw van
het VO en MBO aangeboden. Maatwerk en overleg is ons devies.
Respectvol taalgebruik geeft
kleur en warmte aan je omgeving.

Burgerschap
Primair onderwijs
Een goede sfeer bevordert goed
taalgebruik, maar ook andersom
is het waar.
KlasseTaal bezoekt jaarlijks zo’n 80
basisscholen. De lessen zijn mogelijk in groep 1 t/m 8
en zijn bedoeld voor alle soorten onderwijs, ook voor
het speciaal onderwijs.
Wij houden rekening met het niveau van de leerlingen.
Groepsleraar: ‘Deze gastles sluit goed aan bij onze methode voor sociale vaardigheden.
Een stimulans om te blijven werken aan respectvol taalgebruik’.

Een gastles over
respectvol taalgebruik
op uw school?
Neem contact met
KlasseTaal via
info@klassetaal.nl
of meld u aan op
www.klassetaal.nl

De lessen sluiten aan bij
het
vakgebied Burgerschap
. Artikel
37 van Mens en samenl
eving
luidt: De leerlingen leren
zich
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