
Initiatie Frans, meer dan de moeite waard 
 
Initiatie Frans is een aanloop naar het echte leren van Frans.  
Je kunt het vergelijken met watergewenning die vóór het zwemmen komt. Ook bij 
watergewenning leer je de kinderen niet zwemmen. Je creëert enkel de voorwaarden die 
hun in staat stellen om later snel te leren zwemmen. 
We werken aan de ontwikkeling van basisvoorwaarden om kinderen graag talen te doen 
leren. 
Een goede taalinitiatie gebeurt in een aangename, rustige sfeer. De kinderen komen op 
een ongedwongen manier in aanraking met het Frans. 
 
Er worden vier AHA…-doelen nagestreefd: 
 
Aha … een vreemde taal is leuk! Een goed gevoel bij Frans. 

De kinderen zin doen krijgen in het luisteren naar, het spreken van en het 
experimenteren met een vreemde taal. De kinderen verwonderen met een andere 
taal en cultuur. De negatieve gevoelens ten opzichte van een vreemde taal 
wegnemen. 

Aha… het is haalbaar, ik kan het! 
De kinderen laten ervaren dat ze het kunnen. Hun basisvertrouwen en durf 
vergroten.  

Aha… dat betekent het! 
Het taaldenken van de kinderen stimuleren. Hen betekenissen leren zoeken en 
vinden. Zonder dat ze raden of gokken. 

Aha… Zo moet het! 
De kinderen de houding van juist taalgebruik aanbrengen door zelf correct met 
taal om te gaan en door steeds, rustig en gevat te verbeteren. 

 
Als deze vier AHA…-doelen bereikt worden, geven we onze leerlingen een mooi cadeau. 
Dat cadeau is woordenschat die spontaan blijft hangen, evenals het inzicht in de taal, dat 
door regelmatig herhalen zomaar bij de kinderen groeit. 
Het bereiken van deze vier doelen vormt een goede aanzet voor het verder leren van het 
Frans vanaf het vijfde leerjaar. De stap is vaak groot voor leerlingen die naar het vijfde 
leerjaar gaan. De schrik voor het “Frans leren” zit er bij velen in. Kinderen die een jaar 
initiatie genoten hebben, vinden Frans leuk, weten dat het niet zo moeilijk is, hebben 
gevoeld dat het best lukt en willen ook graag verbeterd worden. Het zijn dus vier 
belangrijke stappen die de stap naar het echte leren veel makkelijker maken. 
 
(een bijdrage van juf Kristine) 
 
 
 


