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TaalZomer voor jonge vluchtelingen in Delft
Je heet bijvoorbeeld Feda’a, Kehase of Abdirqani en vluchtte uit Syrië, Eritrea of Somalië. Je bent jong tussen de 12 en 18 jaar - en nog niet zo lang in Nederland. Je zit in de Internationale Schakelklas (ISK)
van het Grotius College Delft. Die biedt je maximaal twee jaar om de Nederlandse taal te leren, zodat je
naar een reguliere opleiding kunt. Dat is hard werken en twee jaar is vaak te kort.
En dan is het ineens zomervakantie! Zes weken lang. Grote kans dat je taal achteruit gaat, omdat je thuis
en met je vrienden of vriendinnen in je eigen taal spreekt. Ook heb je deskundige hulp in het begin nog
hard nodig. Het Grotius College heeft daar wat op gevonden: de TaalZomer. Dat is een taalprogramma in
de eerste twee weken van de zomervakantie. Wel op school, maar niet schools. De TaalZomer wordt
mede gefinancierd door Fonds 1818 en de werkgroep ‘Vluchtelingen & Educatie’ van de samenwerkende
fondsen.

Op maandag 10 juli 2017 startte een groep van 30 ISK-leerlingen met die TaalZomer. Iedere dag van 10
tot 14 uur. De leerlingen zijn enthousiast en komen trouw.
In de eerste week is het thema wonen. De taaldocenten gaan de tweede dag al met hun leerlingen op stap
naar IKEA om in de praktijk te leren welke woorden je nodig hebt om je huis in te richten. Groepjes krijgen
een boodschappenlijstje met de opdracht de producten zo snel mogelijk te verzamelen. Wie het eerste is
heeft gewonnen. Dit stimuleert om vragen te stellen aan het IKEA-personeel en aan klanten. Op school
leren de theaterdocenten de jongeren op allerlei manieren hoe je je in lastige situaties kunt redden en hoe
belangrijk het is daarbij fouten te durven maken. Dat is belangrijk om taal te leren niet alleen op school,
maar ook daarbuiten. Zo vroeg een jongere bij IKEA aan een klant waar de ‘pannenlippen’ lagen, leerde
zo wat ‘pannenlappen’ zijn en ook hoe snel je verder komt door gewoon te vragen, ook als je de woorden
niet precies weet.
Afgelopen vrijdag presenteerden de jongeren aan elkaar de inrichting van zelfgemaakte huizen. Ook
voerden zij scènes op die zij in de theaterlessen hadden gemaakt en geoefend, rond emoties en
sprookjes. Bijvoorbeeld een scène van een leerling die boos is op de conciërge die haar straf wil geven
omdat zij te laat is, terwijl zij vindt dat ze een goede reden heeft.
Deze tweede week is het thema mode. De jongeren zullen daarvoor verschillende modezaken in de stad
bezoeken. En in de theaterlessen zullen zij verder werken aan hun vaardigheden om zich goed te uiten. In
de slotbijeenkomst van aanstaande vrijdag zullen zij zich aan elkaar presenteren, in een modeshow en in
scènes met eigen verhalen.
Zo maken deze jonge vluchtelingen deze zomer flinke extra stappen om hier Nederland een goede plek te
verwerven.
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