
Gedragscode meertaligheid KDV 

De bij Treehouse Montessori gesproken talen zijn Nederlands en Engels.  

Op 25 januari 2021 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd 

meertalige dagopvang wettelijk mogelijk te maken. In deze brief heeft de minister ook aangegeven 

dat het in de tussentijd mogelijk is om tweetalige dagopvang aan te bieden op basis van artikel 1.55, 

tweede lid, van de Wet kinderopvang.  

Onze opvang trekt een groot aantal internationale gezinnen waarvan één of beide ouders een andere 

taal dan Nederlands spreken en één van de gesproken talen thuis Engels is. Voor de kinderen uit deze 

gezinnen is het leren van de Nederlandse taal en het (verder) ontwikkelen van de Engelse taal 

belangrijk. Ouders kiezen bewust voor ons tweetalige concept en de mogelijkheid om vanuit een 

tweetalige opvang door te kunnen stromen naar tweetalig onderwijs in Nederland of in de toekomst 

naar Engelstalig onderwijs buiten Nederland. 

 

In dit document spreken we regelmatig over “ouders”. In dit kader bedoelen we ouders, verzorgers 

of overige hechtingspersonen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen. 

 

Hoe Treehouse Montessori de ouders informeert en met hen communiceert:  

➢ Onze website www.treehouse-montessori.nl, is beschikbaar in het Nederlands en Engels  

➢ Geïnteresseerde ouders kunnen onze locatie bezoeken. De rondleiding duurt ongeveer 30 

minuten, waarbij de ouders uitleg krijgen over de Montessori-pedagogiek en de wijze waarop 

wij onze opvang vormgeven. Ouders kunnen deze rondleiding in het Nederlands en Engels 

volgen en zij worden ook geïnformeerd over onze tweetalige aanpak.  

➢ Bij de aanmelding bevestigen de ouders dat zij ermee akkoord zijn dat de opvang bij 

Treehouse Montessori tweetalig plaats vindt. In de plaatsingsovereenkomst wordt dit tevens 

opgenomen en ondertekend door de ouders. 

➢ Het aanmeldformulier kan in het Nederlands of Engels worden ingevuld.  

➢ Op ouderavonden is de voertaal Engels om tegemoet te komen aan de vele nationaliteiten 

die de school bezoeken.  

➢ De verslagen en evaluaties worden geschreven in de moedertaal van de familie (Nederlands 

of Engels). Wanneer de eerste taal van een gezin niet het Nederlands of het Engels is, 

overleggen we met de ouders of zij een voorkeur hebben voor het Nederlands of Engels. 

➢ Het Pedagogisch plan is beschikbaar in het Nederlands en Engels.  

 

Gesproken talen in het dagelijks functioneren.  

Medewerkers die in het Engels met kinderen werken beheersen deze taal aantoonbaar op minimaal 

B2 niveau. 

We streven ernaar om op de groep een Nederlandstalige en Engelstalige pedagogisch educatief 

medewerker in te plannen. Op die manier is een rijke tweetalige omgeving gegarandeerd en zijn de 

kinderen volledig omgeven door beide talen.  

Er bestaan in de omgeving veel verschillende leeftijd gerelateerde taalactiviteiten die de kinderen 

ondersteunen bij hun taalverwerving. De pedagogisch educatief medewerkers spreken mooie rijke 

taal die  hierbij ondersteunt. De volwassenen spreken altijd in één taal met de kinderen (één 

persoon, één taal).  

http://www.treehouse-montessori.nl/


Communicatie van het personeel 

De personeelsleden communiceren met elkaar in het Engels indien er een persoon aanwezig is die 

het Nederlands niet of onvoldoende machtig is. 

Informatie voor het personeel is beschikbaar in de twee talen. Dit omvat het pedagogisch beleid, de  

KDprotocollen en instructies met betrekking tot veiligheid en gezondheid en de gedragscode.  


