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Beste ouder/verzorger,

Dit zijn enkele tips om u te helpen de meertalige taalontwikkeling van uw kind goed te stimuleren.
Sommige dingen doet u waarschijnlijk al. Misschien zijn andere dingen nieuw. Misschien doet u
dingen die niet in deze brief staan, die u leuk en nuttig vindt. Als u die met mij wilt delen ontvang ik
graag een bericht van u via www.clinicababilonica.eu, zodat ik daar weer van kan leren en met andere
ouders delen.
Dit zijn de tips:
•
•
•
•

•
•

Praat met uw kind in de taal die u het best kent. Meestal is dat uw moedertaal. Dat is belangrijk
zodat uw kind een goed voorbeeld heeft.
Praat met uw kind over wat jullie samen zien, doen en meemaken. Hierdoor hoort uw kind de
klanken van uw taal en leert hij telkens nieuwe woorden en zinnen. Als uw kind in uw moedertaal
veel woorden kent, zal hij beter Nederlands leren.
Zing samen met uw kind (kinder)liedjes in uw taal. Zingen is leerzaam en bijna elk kind vindt dat
leuk.
Lees verhalen voor of vertel ze uit uw fantasie of herinnering. Doe dat in uw beste taal. Hierdoor
leert uw kind meer woorden en leert hij zinnen beter begrijpen en maken.
Op YouTube staat een filmpje “voorlezen doe je zo”:
https://www.youtube.com/watch?v=gFg90GTIsUM met tips over hoe een verhaal voor te lezen.
Stimuleer uw kind om zelf verhalen te vertellen in welke taal hij wil. Praat er daarna over.
Kijk samen naar plaatjes in een boek of stripverhaal. Doe dan meer dan vragen “Wat is dit?”,
maar help uw kind met vragen die beginnen met Wie, Wat, Waarom en Wanneer. Bijvoorbeeld:
‘Wie speelt in het verhaal?’; ‘Wat doen ze?’; ‘Waarom doen ze dat?’; ‘Wanneer is dat gebeurd?’.
Als hij hierover vertelt dan begrijpt een luisteraar het verhaal beter. Vooral op school is dit heel
belangrijk.

Soms is het lastig om boeken in andere talen te vinden.
• Vraag er in uw openbare bibliotheek om. Als deze ze niet heeft, wil de bibliotheek ze misschien
kopen.
• Op de volgende websites vindt u boeken in verschillende talen en taalcombinaties om gratis te
lezen of luisteren of te kopen:
- www.childrenslibrary.org
- www.nik-nak.eu
- www.milet.com
- www.languagelizard.com
- www.lezenisleuk.nl/boeken/boeken-in-andere-talen/
We mogen het Nederlands niet vergeten. Dat is immers de schooltaal. Als u zelf niet goed Nederlands
kent, kunt u organiseren dat uw kind meer Nederlands hoort. Dit kunt u bijvoorbeeld doen:
• Kijk samen met uw kind educatieve televisieprogramma’s in het Nederlands. U kunt in uw eigen
taal daarover napraten.
• Stimuleer uw kind om na schooltijd met kinderen af te spreken die goed Nederlands spreken te
spelen.
• Bij een sportclub of een andere activiteit die hij leuk vindt, kan uw kind Nederlandssprekende
mensen ontmoeten en met hen praten en zo nieuwe woorden leren.
Uw eigen taal en cultuur is een mooie erfenis die u aan uw kind geeft! Daar zal hij zijn hele leven
profijt van hebben en trots op kunnen zijn. Zijn meertaligheid heeft veel voordelen. Eén daarvan is dat
u en uw kind gemakkelijk met elkaar kunnen praten. Dit is heel belangrijk voor zijn emotionele en
sociale ontwikkeling en voor de ontwikkeling van zijn identiteit. En het is goed voor het hele gezin.
Zorg dus dat de beheersing van de thuistaal NIET achteruitgaat op het moment dat uw kind
Nederlands leert. Uw kind kan beide talen prima aan!

