MEERTALIGE OPVOEDING
Als kinderen opgroeien met meer dan één taal, heet dat een meertalige opvoeding. Sommige
kinderen groeien vanaf de geboorte op met twee talen. Andere kinderen leren thuis eerst de
moedertaal. Later in de kinderopvang of op school leren ze het Nederlands als tweede taal.
Het is belangrijk dat er al een goede basis is in de moedertaal. Dan leert een kind een tweede
taal gemakkelijker. Het kind kent zo al taalregels en kan deze gebruiken bij het leren van de
nieuwe taal.

Waarom moet ik praten in mijn moedertaal?
•
•
•
•

Kies de taal die u zelf goed spreekt. Als u niet goed Nederlands spreekt, gebruik dan uw
moedertaal. Anders leert uw kind het Nederlands niet goed.
Spreekt u zelf niet goed Nederlands? Dan is het wel belangrijk dat uw kind op een andere
manier het Nederlands leert.
Als u heeft gekozen voor uw moedertaal, blijf deze taal dan ook gebruiken met uw kind.
Een kind vergeet de moedertaal als deze niet meer hoort.
U kunt beide talen op verschillende manieren gebruiken, bijvoorbeeld:
- De ene ouder spreekt de moedertaal en de andere ouder Nederlands.
- Spreek af wanneer u Nederlands spreekt of in de moedertaal praat. Bijvoorbeeld de
moedertaal als u thuis bent en het Nederlands buitenshuis.

Hoe kan mijn kind Nederlands leren?
•
•

•

•

Het is belangrijk dat uw kind het Nederlands zo vroeg mogelijk leert. Dit kan bijvoorbeeld
door uw kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf te laten gaan.
Misschien praat uw kind nog niet veel in het Nederlands. Uw kind leert het Nederlands
door eerst te luisteren. Als uw kind genoeg woorden kent en de taal beter begrijpt, gaat
het steeds beter Nederlands praten.
Uw kind spreekt in het begin vooral in losse woorden of korte zinnen. Langzaamaan
worden de zinnen langer. Het kan een tijd duren voordat uw kind in goede en ‘hele’
zinnen praat.
Vertel uw kind dat het knap is om twee talen te spreken. Probeer beide talen evenveel te
gebruiken. Laat merken dat beide talen even belangrijk zijn. Zo denkt uw kind positief
over beide talen.

Waar vind ik meer informatie over meertalige opvoeding?
Kijkt u eens op de volgende websites:
• Kindentaal.nl
• Meertalig.nl
• Opvoeden.nl
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