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Heyokateljee en de Eigenwijze Bron richten nogmaals in : 
  

Spelenderwijs Frans 
Sommige kleine kinderen maken kennis met 
mensen die een andere taal spreken en hebben zin 
om ook met deze mensen te praten.  Frans 

bijvoorbeeld. Op school kan je dat pas later leren. Toch 
hebben kleuters en kleine kinderen, wanneer ze echt 
interesse hebben en ze de taal als communicatie zien, 
zeker de capaciteit om een vreemde taal aan te leren. 
  

 

Wat kunnen jij en je kleuter verwachten? 

 

 
Eigenwijze lesjes waar de kindjes zelf door middel van 
spel en creativiteit de woorden aanreiken die ze willen 
leren, in harmonie met meervoudige intelligentie van de 
kinderen 

 

 
 
Een communicatieve aanpak waarbij opbouwend wordt 
gewerkt en de geleerde woordjes steeds opnieuw 
herhaald worden in kleine communicatiesituaties 

 

 

 
 
Een tempo dat niet sneller gaat dan het natuurlijk ritme 
van elk deelnemertje en daardoor de sleutel vormt voor 
een vlot leerproces 
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