Je spreekt thuis verschillende talen?
Dat is goed voor je kind!
Tips om je kind op te voeden in verschillende talen
Heb je vragen over hoe je je kind kan opvoeden in verschillende talen?
In deze folder vind je enkele tips.
Veel plezier!

Spreek met je kind de taal die je het beste kent!
Dat is:
•
•
•
•
•

de taal die je spontaan spreekt
de taal die je het beste begrijpt en spreekt
de taal waarin je denkt
de taal waarin je droomt
meestal je moedertaal

Denk er vooraf goed over na:
• Spreek erover met je partner vóór je kind geboren is.
• Kies voor een systeem dat je kan volhouden.
• Een persoon kan altijd een bepaalde taal spreken. Bijvoorbeeld:
Papa spreekt Nederlands, mama Frans.
• In bepaalde situaties kan je een bepaalde taal spreken:
Op weg naar school en op school Nederlands, bijvoorbeeld.
En thuis of met de familie spreken we onze thuistaal.
• Gebruik altijd één taal in een gesprek.

Praat veel met je kind!
Dan leert je kind makkelijker praten en
begrijpen wat anderen zeggen.
• Praat met je kind vanaf de geboorte.
• Praat véél. Zeg wat je ziet of doet: aankleden, eten, wassen,
boodschappen doen, tafel dekken …
• Nodig je kind uit om ook zélf te spreken. Stel vragen:
‘Waarom vind je dit leuk?’, ‘Hoe zou het komen dat …?’

Speel met je kind!
Dan leert je kind sneller te spreken.
• Kies activiteiten die jij en je kind leuk vinden: samen
een liedje zingen, voorlezen, voetballen, wandelen in het park, puzzelen,
tekenen, kleuren …
• Tijdens het spelen kun je:
- zeggen wat je ziet, zoals kleuren, objecten, bewegingen,
gevoelens ...
- vragen stellen, zoals: ‘Kunnen de auto en de fiets even snel rijden?’
- verbanden leggen: ‘Het is herfst, de zon schijnt niet meer zo veel,
de blaadjes vallen van de boom’.

Maakt je kind een fout? Herhaal de zin correct.
Dan leert je kind sneller de juiste zin.
• Je kind zegt: “Papa huis komen?”. Jij antwoordt: “Ja, papa
komt thuis.”
• Is je kind 6 jaar of ouder? Dan mag je al eens tonen dat je
kind een fout maakt. Stel vragen zoals: ‘Hoe zeg je dat?’,
‘Wat bedoel je?’, ‘Wat wilde je zeggen?’
• Vertel je kind wat het goed doet.

Spreekt je kind soms talen door elkaar?
Dat is normaal.
• Geef zelf het goede voorbeeld. Spreek zelf één taal.

Je kind verschillende talen leren, dat vraagt tijd!
• Nederlands op school kunnen spreken en begrijpen, duurt langer
dan dat je in het Nederlands al alledaagse dingen kunt zeggen.
Je kind zal thuis vaker Nederlands spreken:
Toon dat je Nederlands belangrijk vindt.
Leg uit waarom je het belangrijk vindt om ook je moedertaal te
spreken.
Babbel met je kind over verschillende talen. Vraag hoe je kind
zich hierbij voelt.

Je kind kan stiller zijn als het een nieuwe taal leert.
• Kinderen leren taal door te luisteren en te observeren. Dan zijn
ze ongeveer 3 maanden stiller.
• Wat kan je doen?
- Laat je kind spelen met andere kinderen die de nieuwe taal
spreken.
- Zegt je kind woordjes in de nieuwe taal? Toon dat je blij bent.
- Toon interesse voor de nieuwe taal, ook al ken je ze niet.
- Durf zelf te praten in de nieuwe taal, zoals met je buur of de
leerkracht. Je mag fouten maken!

Begrijpt en spreekt je kind de thuistaal goed?
Dan leert het makkelijker Nederlands.
• Enkele voorbeelden:
- Kent je kind de kleuren in de thuistaal? Dan onthoudt het ze
makkelijker in het Nederlands.
- Zegt je kind al zinnen met 4 woordjes in de thuistaal?
Dan maakt het sneller zinnen met Nederlandse woordjes.

Toon dat Nederlands spreken leuk is!
• Laat je kind iets vertellen in het Nederlands.
• Ga samen naar de bib en ontleen mooie boeken in het Nederlands.
Organiseer leuke activiteiten en nodig andere kinderen uit.
Zo spreekt je kind ook Nederlands buiten de school.
• Ga samen naar een activiteit in de buurt, schrijf je kind in in
een jeugdbeweging of sportclub…
• Kijk samen naar het nieuws of een tv-programma in het Nederlands.
• Spreek Nederlands met de leerkracht, in de winkel …
• Leerde je kind iets nieuws? Toon dat je blij bent: ‘Je kent al alle
kleuren in het Nederlands? Ga je me die ook leren?’

Leert je kind moeilijk taal (spreken en begrijpen)?
Praat met de school!
De school helpt je kind om taal te leren
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Heb je vragen over de opvoeding van je kind?
Opvoedingswinkel Gent
Sint-Margrietstraat 4, 9000 Gent
Tel. 09 233 26 02
opvoedingswinkel@stad.gent

Wil je graag zelf Nederlands leren?

Deze brochure is een initiatief van
Onderwijscentrum Gent
Onderwijscentrum Gent
Jubileumlaan 215/B, 9000 Gent
onderwijscentrum@stad.gent
Tel. 09 323 50 50
Contactpersoon: Ayse.Isci@stad.gent
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