Wat je als ouder moet
weten over meertaligheid
6-12 jaar

Jouw rol bij de
taalontwikkeling van je kind
Ook als je kind al op de basisschool zit, speel je als
ouder een belangrijke rol in de taalontwikkeling.
Zorg er daarom voor dat je met je kind blijft
praten en dat er in huis (voor)gelezen wordt. Een
actieve ‘taalcultuur’ in huis biedt je kind de beste
kansen op een goede taalontwikkeling.

Liever Nederlands?
Schoolgaande kinderen willen soms
met hun ouders liever Nederlands
spreken dan andere talen die ze
thuis meekrijgen. Dat komt meestal
omdat ze niet ‘anders’ willen zijn
dan andere kinderen, en omdat er
op school weinig of geen aandacht is
voor de andere talen die ze spreken.
Heb geduld en begrip voor je kind,
maar stimuleer je kind om alle talen
te gebruiken die je belangrijk voor
haar of hem vindt.

			

Hoe bied je thuis leesplezier?
Veel lezen helpt bij de taalontwikkeling van je
kind. En het is ook een heerlijke manier om nieuwe
mensen en verhalen te leren kennen of je ergens
helemaal in te verdiepen. De tips hieronder helpen
je op weg om het lezen bij je kind te stimuleren!

1. Ga samen naar de bibliotheek die bijna overal
gratis is tot 18 jaar.
2. Laat je kind kiezen wat hij/zij leuk vindt. Vraag of
er meer- of anderstalige boeken voor kinderen zijn.

Praat en lees veel met je kind,
in de taal die je het beste kent
Op deze leeftijd ontdekt je kind van alles over
zichzelf en de wereld om zich heen. Dankzij de taal
kunnen kinderen leren daarover na te denken. Een
goede taalontwikkeling is dus belangrijk voor de
algehele ontwikkeling van je kind.

3. Geef je kind een boek cadeau dat het graag wil

hebben. Bij de (kinder)boekhandel kun je boeken in
andere talen bestellen of via internet.

4. Volg de interesse van je kind en praat over

boeken in welke taal jij en je kind maar willen. Vaak
houden kinderen van een bepaalde serie of zijn ze
geïnteresseerd in een bepaald onderwerp. Niets
is zo goed voor de leesmotivatie als enthousiasme
voor de inhoud!

5. Zet leuke boeken op een zichtbare plek waar

je kind altijd bij kan. Een ‘eigen’ plank of kast met
boeken maakt het nog persoonlijker.

		
Lezen en schrijven
Voor veel meertalige kinderen is het van
belang om te leren lezen en schrijven in alle
talen die zij beheersen. Als je kind buiten
school in een andere taal leert lezen en
schrijven, overleg dan eventueel met de
leerkracht over de volgorde die voor jouw kind
geschikt is. Ben je op zoek naar activiteiten
die je thuis met je kind kunt doen om lezen en
schrijven te stimuleren? Kijk dan eens bij
Taal begint thuis.

Hoe voorkom ik
dat mijn kind een
taalachterstand krijgt?
Kennis van een andere taal is nooit de oorzaak
van een achterstand. Het kan wel zo zijn
dat je kind de Nederlandse taal op een iets
andere manier leert dan een kind dat alleen
Nederlands spreekt. Als je kind goed onderwijs
krijgt, wordt hij net zo goed in de Nederlandse
taal als kinderen die in een Nederlandstalig
gezin opgroeien. Maak je je toch zorgen over
de taalontwikkeling, ga dan in gesprek met
de leerkracht of raadpleeg een logopedist die
gespecialiseerd is in meertaligheid.

PL

qalbi

Voordelen van
meertaligheid
Uit onderzoek blijkt dat
meertaligheid heel goed is voor de
ontwikkeling van je hersenen, zelfs
al bij jonge kinderen. Kinderen raken
niet in de war van meertaligheid
en doen het niet slechter op school.
Wel kan het zijn dat mensen niet
snappen dat jij in je eigen taal praat
met je kind. Of dat leerkrachten
zeggen dat het niet goed is om in je
eigen taal te blijven praten en dat
je beter Nederlands kunt spreken.
Je kan hen de tip geven om eens op
Meertalig.nl te kijken. Dan leren zij
ook hoe belangrijk het is om je eigen
taal mee te geven aan je kind.

			

Meer weten over
meertalig opvoeden?
Meertalig opvoeden. Uw kind zal
u dankbaar zijn. Marinella Orioni.
Uitgeverij Van Gennep, 2015.

