Meertaligheid

Meertaligheid
Wanneer een kind twee of meer talen spreekt, noemen we dat meertaligheid. Het is
meestal geen probleem om kinderen meer talen tegelijk aan te bieden. Kinderen die
vanaf de geboorte twee- of meertalig worden opgevoed (simultane meertaligheid), leren
die talen net zo goed als kinderen die één taal leren. Voor een goede taalontwikkeling
van het kind kunnen vader en moeder het beste de taal spreken die ze zelf goed
beheersen. In die taal kun je jezelf het best uitdrukken.
Als de verschillende talen goed worden aangeboden, kan het praten van het Nederlands
en de andere taal door elkaar lopen.
Spreken beide ouders nauwelijks Nederlands, dan kunnen ze het kind op jonge leeftijd op
een peuterspeelzaal plaatsen en naar Nederlandse tv-programma’s laten kijken. Het kind
leert Nederlands dan als tweede taal. Het Nederlands wordt als het ware ‘op de eerste
taal gebouwd’ (sequentiële of successieve meertaligheid). Het is gunstig als het kind zo
vroeg mogelijk veel en correct Nederlands krijgt aangeboden.
In deze folder staat informatie over hoe het komt dat kinderen somsmoeite hebben met
het leren van de tweede taal, het Nederlands. Erstaat ook in hoe u uw kind kunt helpen
bij het leren van de tweedetaal.

Wanneer is het extra moeilijk om een tweede taal te leren?
Een tweede taal leren is extra moeilijk:
• Als de eerste taal; de moedertaal moeilijkheden oplevert.
• Als het kind weinig Nederlands hoort in de omgeving.
• Als u moeilijke woorden gebruikt.
• Als u lange zinnen maakt.
• Als u regelmatig in babytaal praat. Bijvoorbeeld: “zeg maar da-da”,“daar is de
waf-waf”. Uw kind leert dan niet
de juiste woordente gebruiken en goede zinnen te maken.
• Als het kind niet goed hoort.
• Als het kind niet zoveel aanleg heeft om een taal te leren.

Waarom is het zo belangrijk om goed Nederlands te leren praten?
•
•

Het helpt uw kind om contact te maken met andere kinderen.
Het is nodig voor het leren op school. Kinderen die niet goed Nederlands praten,
krijgen soms een leerachterstand.

Wat kunt u doen om uw kind te helpen?
• Gebruikthuis de taal die u het beste spreekt.
Kinderen leren een taal door te luisteren en na te doen.
Als u zelf Nederlands praat met veel fouten, leert uw kind
het ook fout.
• Praat niet te moeilijk tegen uw kind, maar ook niet te gemakkelijk.
• Spreek geen twee talen door elkaar. Een jong kind snapt nog niet welke woorden
Nederlands zijn en welke woorden niet.
• Leer uw kind zo jong mogelijk Nederlands praten.
• Zorg ervoor dat uw kind naar een peuterspeelzaal of
kinderdagverblijf gaat.
• Probeer zelf ook Nederlands te leren. U kunt cursussen Nederlands volgen in het
wijkcentrum of bij een ROC. Vraag dit na bij het Gemeentehuis. Als u zelf beter
Nederlands leert, kunt u uw kind ook beter helpen.
• Laat uw kind zoveel mogelijk met kinderen spelen die goed Nederlands spreken.
Ook van andere kinderen leert uw kind denieuwe taal.
• Vraag anderen om Nederlands te praten met uw kind.Misschien is er in uw familie
of in de buurt iemand die goed Nederlands spreekt.
• Lees boeken voor aan uw kind en zing samen liedjes. Doe dit inuw eigen taal en
ook in het Nederlands. Is uw
Nederlands nietgoed genoeg? Vraag dan iemand anders om boekjes voor te
lezenaan uw kind.
• Word lid van de bibliotheek. Voor kinderen is dit gratis.
• Kijk samen naar de televisie. Goede programma’s voor
peuters enkleuters zijn Sesamstraat en KRO's Kindertijd;
voor de iets ouderekinderen het Jeugdjournaal, Villa
Achterwerk en Klokhuis. Praat ersamen over.

Wat kunt u doen als u zich zorgen maakt over het praten?
• Uw kind is nog geen 4 jaar:
neem contact op met de arts van het consultatiebureau.
• Uw kind zit op de basisschool:
Alle 5-jarige kinderen komen een keer bij de logopedist.
De logopedist kan bekijken of uw kind logopedielessen nodig heeft.
• Denkt u dat uw kind niet goed hoort? Neem dan contact op met dehuisarts, het
consultatiebureau of de jeugdarts van de school.

Heeft u vragen?
Heeft u nog vragen of treedt er geen verbetering op na het volgen van de suggesties?
Neem dan contact op met een logopedist.
U kunt ook bellen met de GGD Midden-Nederland en vraag naar de logopedist,
telefoon: 033-4600046
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