Taal is
belangrijk!
Lees je kind voor!
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Al vanaf de geboorte leren baby’s de taal. En leg jij de
basis voor jouw kind. Lees op vaste momenten voor
aan je kindje. Dat vinden ze fijn. Bijvoorbeeld na het
spelen en voor het slapengaan. Taal is heel belangrijk
voor de ontwikkeling van jouw kind. Lees in deze folder
wat je kunt doen vanaf de geboorte.
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Luisteren

Voelen

Vanaf de eerste dag luistert
jouw baby naar jouw stem. In
het eerste jaar leert je kind veel
nieuwe dingen. Klets veel tegen
je baby, bijvoorbeeld tijdens het
aankleden en verzorgen.

Wist je dat?

• Kinderen die je vóór 8 maanden
voorleest, scoren beter op taal. En
hebben een groter woordenschat.
• Kleuters met een rijke woordenschat,
kunnen ook beter rekenen.
• Kleuters die je voorleest, scoren beter
op taaltoetsen als ze wat ouder zijn.

Geef jouw kind de tijd om te
kijken en te voelen tijdens het
voorlezen. Luisteren, kijken en
voelen zijn belangrijk voor de
ontwikkeling van de taal.

Kijken

Jonge kinderen leren
woordjes door naar plaatjes te
kijken, terwijl jij vertelt wat er
te zien is. Zo legt jouw kind een
verband tussen het woord en
het plaatje dat erbij hoort.

Tips:

• Laat je baby een boek ontdekken:
schudden, friemelen, proeven. Denk
aan knuffel- en ritselboekjes.
• Lees je jouw kind voor? Dan hoort
en leert jouw kind veel meer nieuwe
woorden, dan wanneer je alleen
‘gewoon’ praat.
• Klets met je kind over wat je ziet en
doet. Elke situatie om te praten en
te vertellen, is goed. Bijvoorbeeld
tijdens een wandeling, als je in de
supermarkt bent of naar de kinder
boerderij gaat.
• Jouw kind leert niet alleen woordjes
door een boekje te lezen. Je kunt ook
zingen, verhaaltjes vertellen, een
puzzel maken of een spelletje spelen..

Meer talen leren, is goed!
• Kinderen leren makkelijk meer talen
naast elkaar. Spreek je thuis een an
dere taal? Meer talen leren, is goed
en waardevol voor je kind!
• Spreek met je kind de taal die je het
beste kent en waar je je prettig bij
voelt. Dit is meestal je moedertaal.
• Begrijpt en spreekt je kind de thuis
taal goed? Dan leert het makkelijker
Nederlands.
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• www.bibliotheek.nl
• www.boekstart.nl
• www.bereslim.nl

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

