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Wat is de taalscreening of ‘KOALA’?

Ce este sistemul de evaluare a nivelului de limbă ‘KOALA’?

De KOALA is een taalscreening die afgenomen wordt bij het begin van de leerplicht in het Vlaamse
basisonderwijs. Tussen 10 oktober en 30 november legt elk 5-jarig kind de KOALA af om na te gaan of het
voldoende Nederlands kent.

KOALA este un sistem de evaluare a nivelului de limbă care se efectuează la începerea învățământului flamand,
de bază, obligatoriu. Între 10 octombrie și 30 noiembrie fiecare copil în vârstă de 5 ani este evalu-at prin sistemul de evaluare de limbă KOALA pentru a verifica dacă acesta cunoaște limba Neerlandeză în mod suficient.

Wat is het doel van de KOALA?
•

De KOALA meet de luistervaardigheid: begrijpt je kind voldoende Nederlands? De KOALA meet niet de
spreekvaardigheid van je kind.

•

De KOALA onderzoekt welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben voor taal. Want een goede
kennis van het Nederlands is nodig om het jaar daarop sterk te starten in het lager onderwijs.

•

De taalscreening is verplicht voor alle 5-jarige kinderen in het gewoon onderwijs. Je kan niet weigeren
om je kind de KOALA te laten afleggen. Enkel anderstalige nieuwkomers leggen de KOALA niet af.
Zij krijgen altijd een taalintegratietraject.

•

De school van je kind neemt de KOALA zelf af in een vertrouwde omgeving.

Wat gebeurt er met het resultaat van je kind?
•

Als op basis van de KOALA blijkt dat je kind het Nederlands onvoldoende beheerst, krijgt het van
de school extra ondersteuning om Nederlands te leren in de vorm van een taalintegratietraject
(een taalbad of een volwaardig alternatief). De school van je kind bepaalt zelf hoe ze dat vormgeeft.

•

Als op basis van de KOALA blijkt dat je kind het Nederlands onvoldoende beheerst, is deelname aan
het taalintegratietraject verplicht. Voor anderstalige nieuwkomers is een taalintegratietraject hoe dan
ook verplicht.

•

De KOALA is enkel bedoeld om te bepalen welke kleuters extra taalondersteuning nodig hebben.
Het resultaat bepaalt niet of je kind volgend schooljaar mag starten in het lager onderwijs. Daarover
beslist de klassenraad pas op het einde van het schooljaar.

Nederlands leren? Zoek waar jij terecht kan op
https://www.integratie-inburgering.be/nederlands-leren-en-oefenen. Of vraag het op de school van je
kind. Woon je in Brussel? Surf dan naar https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

Care este scopul sistemului de evaluare KOALA?
•

Sistemul de evaluare KOALA măsoară abilitățile de ascultare: înțelege copilul dumneavoastră suficientă Neerlandeză? Sistemul de evaluare KOALA nu măsoară abilitatea de a se exprima oral a copilului dum-neavoastră.

•

Sistemul de evaluare KOALA cercetează ce copii de vârstă preșcolară au nevoie de sprijin suplimentar în
ceea ce privește limba. Asta deoarece o cunoaștere bună a limbii Neerlandeze este necesară pentru a începe
în forță învățământul primar în anul ce urmează.

•

Sistemul de evaluare a nivelului de limbă este obligatoriu pentru toți copiii în vârstă de 5 ani în cadrul
învățământului normal. Nu puteți refuza evaluarea copilului dumneavoastră prin sistemul de evaluare KOALA. Doar imigranții nou-veniți nu sunt evaluați prin sistemul de evaluare KOALA. Aceștia sunt întot-deauna
încadrați într-un proiect de integrare lingvistică.

•

coala unde merge copilul dumneavoastră efectuează evaluarea prin sistemul KOALA într-un mediu familiar.

Ce se întâmplă cu rezultatul copilului dumneavoastră?
•

Dacă în baza evaluării KOALA reiese că copilul dumneavoastră nu stăpânește suficient limba Neerlan-deză, acesta primește sprijin suplimentar din partea colii pentru a învăța limba Neerlandeză sub forma unui
proiect de integrare lingvistică (o imersiune lingvistică sau o alternativă viabilă). Școala însăși a copilului
dumneavoastră decide ce forma va da acestui proiect de integrare lingvistică.

•

Dacă în baza evaluării KOALA reiese că copilul dumneavoastră nu stăpânește suficient limba Neerlan-deză,
participarea la proiectul de integrare lingvistică este obligatorie. Pentru imigranții nou-veniți, un asemenea
proiect de integrare lingvistică este oricum obligatoriu.

•

Scopul evaluării KOALA este doar acela de a determina ce preșcolari au nevoie de sprijin suplimentar la nivel
de limbă. Rezultatul nu determină dacă poate sau nu copilul dumneavoastră începe anul școlar ce urmează,
în învățământul primar. Acest lucru este decis de consiliul cadrelor didactice, organizat pe ani de studiu, la
sfârșitul anului colar.

Vrei să înveți limba olandeză? Caută unde te poți adresa pe
https://www.integratie-inburgering.be/ nederlands-leren-en-oefenen. Sau întreabă la școala copilului tău.
Locuiești în Bruxelles? Atunci intră pe https://www.huisnederlandsbrussel.be/leren-oefenen.

