Meer talen
leren, is goed!
Informatie voor de professional in
de school en kinderopvang

Kinderen leren makkelijk
meer talen naast elkaar. Door
meertaligheid te zien als iets
positiefs, leren meertalige
kinderen dat ze mogen zijn
zoals ze zijn.
Hoe kunnen we deze kinderen
het beste helpen?
Sommige kinderen praten eerst niet in het
Nederlands. Tijdens deze ‘stille periode’ nemen
zij de nieuwe taal in zich op. Ze begrijpen
steeds meer in het Nederlands en reageren
wel non-verbaal. Het kind gaat vanzelf meer
zeggen. Deze periode kan langer dan een
half jaar duren. Geef de kinderen en jezelf
als professional de tijd. Het duurt gemiddeld
twee jaar voordat meertalige kinderen de
basis van onze taal kennen. En nog eens vier
jaar voordat ze onze taal beheersen. Heel
belangrijk om (elke) taal te ontwikkelen, is
heel veel taal aanbieden. Zowel thuis als op
school en kinderopvang.
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Advies aan ouders

Tips voor in de groep

• Ouders raden we aan thuis de
taal te spreken die zij het best
beheersen. Deze taal blijft dan goed
groeien en versterkt het vertrouwen
van het kind.
• Krijgt het kind een goede taalontwikkeling in de eerste taal? Dan is
een overstap naar het Nederlands
makkelijker.
• Spreekt één van de ouders goed
Nederlands? Dan is het goed als
die ouder met het kind ook Nederlands spreekt. Dat maakt de start
op de opvang en de basisschool
makkelijker.

• Gebruik korte en goede zinnen.
• Praat rustig.
• Herhaal de zin van het kind in correcte vorm
(in de tegenwoordige tijd).
• Ondersteun wat je zegt met gebaren en
handelingen.
• Maak gebruik van beelden, visualiseer.
• Lees interactief voor.
• Eis niet te snel dat het kind Nederlands praat.
• Geef het kind extra tijd om te formuleren.
• Accepteer ook non-verbale reacties,
zoals aanwijzen.
• Geef het kind een taalmaatje in de groep.
• Zorg voor een taalrijke omgeving.
• Bied extra taalhulp zoveel mogelijk in de groep
aan, in plaats van apart.
• Besteed ook aandacht aan de eigen taal en
cultuur van het kind.

Meer informatie?
Wilt u meer weten of overleggen? Dan kunt u contact
opnemen met de beleidsmedewerker Onderwijs van
de gemeente Oss via telefoonnummer 14 0412. Ook
kunt u contact opnemen met een van onderstaande
organisaties.
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Interessitaes:
webs
• www.bibliotheek.nl
• www.boekstart.nl
• www.bereslim.nl

• www.kindentaal.nl
• www.nik-nak.eu
• www.taalbegintthuis.nl

