Vragenlijst kinderen
Naam kind:
Leeftijd:

Dit zijn Rico en Tania. Ze zijn broer en zus. Thuis spreken ze Spaans met mama en papa. Op
school spreken ze Frans.

Zij vertellen over hun ervaringen.
SITUATIE 01
Rico’s moeder spreekt goed Spaans en een beetje Frans. Mama zegt dat Rico steeds Spaans met haar
moet spreken. Rico vindt dit niet leuk. Wanneer hij van school komt, spreekt hij Frans want dat is de
taal die hij op school leert.
Wat denk jij?
A.
B.

Rico spreekt best altijd Spaans met zijn mama.
Rico zou moeten kunnen kiezen welke taal hij thuis spreekt.

Heb jij opmerkingen over het taalgebruik bij jouw thuis? Ja / Nee / Ik weet het niet
Zou jij graag iets veranderen aan het taalgebruik thuis? Ja / Nee / Ik weet het niet
Zo ja, wat?
SITUATIE 02
Hun mama spreekt niet goed Frans en kan vaak niet helpen bij het huiswerk. Rico vindt dat mama
beter Frans moet leren om hem te helpen. Tania vindt dat niet belangrijk, ze vindt dat je meer leert
als je je huiswerk alleen maakt.
Wat denk jij?
A.
B.

Rico heeft gelijk.
Tania heeft gelijk.

Zou jij graag meer hulp hebben om een bepaalde taal te leren? Ja / Nee / Ik weet het niet

Indien ja, voor welke taal?
SITUATIE 03
Elk jaar gaan ze op vakantie naar Spanje omdat daar hun familie woont. Daar spreken ze de hele tijd
Spaans. Soms lacht hun oma een beetje met hen omdat ze sommige Spaanse woorden wat raar
uitspreken.
Wat denk jij?
A.
B.

Het is niet leuk dat hun oma met hen lacht.
Het geeft niet, oma lacht gewoon omdat het wat grappig klinkt.

Is het bij jou al gebeurd dat iemand lachte omdat je iets fout zei? Ja / Nee / Ik weet het niet
Hoe reageerde je?
A/Ik reageerde niet omdat ik het niet erg vind
B/Ik voelde me boos maar heb niets gezegd
C/ ik voelde me boos en heb het gezegd
D/ Ik vond het ook grappig
SITUATIE 04
Vandaag schreef Tania het volgende in haar dagboek: ‘Thuis MOET ik Spaans spreken, op school
MOET ik Frans spreken. Niemand vraagt wat ik echt wil!! Dit maakt me BOOS!’
Wat denk jij?
A.
B.

Tania kan hierover praten met haar ouders.
Praten zal niet helpen, het is gewoon zo!

Praat jij met je ouders over het taalgebruik thuis? Ja / Nee / Ik weet het niet
Indien ja, waarover praatte je dan? Met wie?
Indien nee, waarom niet?
SITUATIE 05
Tania heeft een vriendje (Michael). Ze spreken allebei goed Spaans. Maar ze hebben de gewoonte om
met elkaar Frans te spreken. Ze zeggen: ‘Wanneer we zelf een familie hebben dan zullen we thuis
Spaans spreken!’.
Wat denk je?
A. Het is moeilijk om van taal te veranderen als je al aan een taal gewend bent.
B. Ze kunnen later Spaans praten.
Spreek je met je ouders over de talen die je wil gebruiken als je ouder bent? Ja / Nee / Ik weet het
niet
Indien ja, waarover praat je dan?

Indien nee, waarom niet?

