Meertaligheid
Praten gaat niet vanzelf, praten moet je leren. Een kind leert praten door horen, zien en doen. De rol
van de ouders is hierbij heel belangrijk. Ouders geven het goede voorbeeld, zij reageren op de eerste
klanken en leren het kind spelenderwijs praten.
Praten in de eigen taal
Sommige kinderen leren één taal, andere twee of meer talen; de eigen taal (talen) van de ouders en
de taal van het land waarin zij wonen. Hier is dat de Nederlandse taal. De eigen taal is belangrijk
voor het contact met de familie en het land waar de familie vandaan komt.
De Nederlandse taal is belangrijk om het onderwijs goed te kunnen volgen en contact te hebben met
Nederlands sprekende mensen.
Hoe leert een kind meerdere talen?
In veel gevallen leert het kind in de eerste jaren de taal die thuis gesproken wordt.
Vanaf het tweede, derde en vierde jaar leert het kind ook de Nederlandse taal op de peuterspeelzaal
en op de basisschool.

Adviezen
U kunt het beste de taal spreken met uw kind waarin u zich goed kunt uiten en die u het beste
beheerst. Als de moedertaal zich goed ontwikkelt, is de kans dat de Nederlandse taal zich ook goed
ontwikkelt het grootst.







Als u het Nederlands niet of onvoldoende beheerst, kunt u het beste uw eigen( moeder)taal
spreken, omdat het kind vanuit de moedertaal gemakkelijker een tweede taal kan leren. Het
maken van grapjes, het vertellen van familieverhalen of het troosten van een ziek kind, gaat het
gemakkelijkst in uw eigen taal.
Tegen uw kind kunnen meerdere talen gesproken worden. Spreek af wie in welke taal tegen het
kind spreekt en in welke situatie welke taal wordt gesproken. Het is in ieder geval af te raden
binnen een gesprek van taal te wisselen.
Praat veel en in een rustig tempo. Spreek alle letters duidelijk uit. Maak korte zinnen, herhaal
deze en maak ze langer. Praten moet prettig zijn. Uw kind vindt het leuk als u naar hem luistert.
Ook vindt uw kind het fijn als u antwoord geeft op zijn vragen. Luister goed naar wat uw kind
probeert te zeggen en reageer daar vervolgens op.
Doe samen dingen die u zelf leuk vindt om te doen. Als u enthousiast bent, wordt uw kind ook
enthousiast en gaat het leren gemakkelijker. Denk aan alledaagse dingen die u samen met uw
kind kan doen: boodschappen, klusjes in huis, de afwas, spelen.
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Breng uw kind in contact met leeftijdsgenootjes, kinderen in de buurt, bij familie, of kennissen.
Schrijf uw kind al jong in voor de peuterspeelzaal: er zijn vaak lange wachtlijsten.
Leen kinderboeken in het Nederlands en in de moedertaal bij de bibliotheek. Er zijn in de
Nederlandse bibliotheken ook kinderboeken in andere talen. Is uw taal niet beschikbaar? U kunt
ook een boek lenen met alleen plaatjes waar u zelf, in uw eigen taal, een verhaal bij verzint. U
kunt samen praten over de plaatjes. Ook boeken met grote platen en weinig tekst zijn hiervoor
geschikt. Bij het voorlezen kunt u ook vragen stellen. Een vraag zoals: “Wat denk je dat hij hier
doet?” laat een kind meer nadenken en lokt meer taal uit dan een vraag als: “Wat zie je hier?”.
Denk voor speelgoed eens aan een speel-o-theek. Hier kunt u speelgoed lenen, zodat u zelf
minder hoeft te kopen en veel kan afwisselen. Zo ontdekt u wat uw kind leuk vindt.
Kijk samen naar Nederlandse kinderprogramma’s en programma’s in de moedertaal. Praat over
wat er in het programma gebeurt. Op die manier leert uw kind spelenderwijs Nederlandse
woorden. Kijk bijvoorbeeld naar programma’s als Sesamstraat, Zandkasteel, Koekeloere en
Kindertijd.
Doe met oudere kinderen woordspelletjes, zoals woorden bedenken binnen een bepaalde
categorie (bijvoorbeeld: noem zoveel mogelijk dieren in het Nederlands), woorden bedenken
met een bepaalde beginletter, rijmen, een nieuw woord bedenken met de eindletter van het
vorige woord.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Bezoek dan de website: www.kindentaal.nl en
www.meertalig.nl
Tot slot
Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies, dan kunt u bellen met onze telefoonlijn. U
kunt uw vragen hier anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de logopedist
van GGD Gelderland-Midden. U vindt het telefoonnummer hieronder.

Telefoonlijn JGZ: 088 355 6000
Internet: www.vggm.nl/ggd/jeugd_en_gezondheid

Pagina 2 van 2
Versie: okt. 2015

