Meertaligheid bij jonge kinderen
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Motiveer en maak kinderen enthousiast voor de talen. Help waar nodig, maar volg ze ook
zoveel mogelijk in hun interesse voor de verschillende talen. Als de interesse er is, gaat het
leren een stuk makkelijker. Het leren van een nieuwe taal zal alleen lukken als kinderen die
taal veel gebruiken.
Breng het kind in contact met leeftijdsgenootjes, kinderen in de buurt/familie/kennissen.
Leen kinderboeken in het Nederlands en in de andere taal uit de bibliotheek. Er zijn in de
Nederlandse bibliotheken ook kinderboeken in andere talen. Is uw taal niet beschikbaar? U
kunt bijvoorbeeld een boek lenen met alleen afbeeldingen waar u zelf, in uw eigen taal, een
verhaal bij verzint. U kunt samen praten over de plaatjes. Ook boeken met grote
afbeeldingen en weinig tekst zijn hier geschikt voor.
Denk voor speelgoed eens aan een spelotheek. Hier kunt u speelgoed lenen, zodat u zelf
minder hoeft aan te schaffen en veel kan variëren. Ontdek zo wat het kind leuk vindt.
Kijk samen tv naar zowel Nederlandse kinderprogramma’s als programma’s in de andere taal.
Als u samen kijkt en erover praat, steekt uw kind er zeker wat van op. Praat over wat er in
het programma gebeurt en bijvoorbeeld over nieuwe woorden.
Verwoord wat het kind doet, maak er waar nodig gebaren bij en/of wijs aan. Volg het kind in
wat hij doet.
Laat het kind weten dat het ‘knap’ is om twee talen te spreken. Maak de talen aantrekkelijk
door (kinder)boekjes, kinderliedjes en tekenfilms aan te bieden die de taalontwikkeling
bevorderen. Ook kan een vakantie naar het land waar de andere taal gesproken wordt het
positieve beeld van de taal vergroten.
Wijs het kind op alledaagse geluiden, ‘muziek’ maken (ook lawaai met doosjes, potten en
pannen!), zingen, versjes.
Als het kind al wat woordjes kent, kun je voorwerpen zoeken thuis of in de supermarkt.
Samen dezelfde memoryplaatjes bij elkaar zoeken en benoemen, sorteren bij het opruimen
van speelgoed of sokken (van jou... van mij...).
Imiteren is belangrijk in de taalontwikkeling van een kind. Als het goed gaat, zal uw kind dat
wat u zegt meer gaan nazeggen. U hoort hem dan steeds als een soort echo van uzelf. Dit is
héél belangrijk. Zijn imitatie hoeft zeker niet foutloos te zijn! Zie het als een oefening.
Aanmoediging, beloning, enthousiasme, rust, samen doen, ontdekken, uitdagen,
ondernemen, beleven, volgen... het zijn allemaal woorden die passen bij de taalstimulering
van een kind.
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