Werken aan de
taalontwikkeling
van jouw kind.

DAT DOEN
WE SAMEN.
Taal, het lijkt zo vanzelfsprekend.
Je kindje wordt geboren en dan
begint eigenlijk al vanaf dag één de
taalontwikkeling. Dat is flink oefenen
voor een baby met het nabootsen van
de klanken die hij hoort. Rond zijn
eerste verjaardag volgen dan de eerste
woordjes. Maar ook dan blijft het
oefenen geblazen. En dat gaat zo nog
heel wat jaren door. Ouders zijn hierbij
voor kinderen het grote voorbeeld en
dus onmisbaar. Samen lezen, zingen,
rijmen en vertellen. Net zo belangrijk
voor de groei als eten en drinken.

WIST JE DAT…

kinderen die een kwartier
per dag lezen (of voorgelezen
worden) beter scoren op school?
Ze kennen veel woorden
en begrijpen teksten beter.
Hierdoor leren ze
makkelijker.

Gratis tot 18 jaar

Waarom is het zo belangrijk om te
zingen, te vertellen of voor te lezen?

WIST JE DAT…
je bij Taalhuis Venlo
terecht kunt
als je als volwassene
beter wilt leren lezen
en schrijven?

Jouw rol als ouder

School is belangrijk voor de taalontwikkeling van je
kind maar als ouder ben je nóg belangrijker. Als er thuis
aandacht is voor taal, dan is de kans groot dat jouw kind
lezen leuk gaat vinden en er dus beter in wordt. Vraag
op school eens hoe het gaat met de taalontwikkeling van
jouw zoon of dochter. De juf of meester of de medewerker
in de Bibliotheek en BieBies Bus kan je ook helpen om
leuke (voor)leesboeken uit te kiezen.

20 ad
19

VE

V N
st oorl LO
ee
s-

De momenten samen zijn vooral heel erg gezellig. Even
tijd voor jou en je kind om samen een stukje van de
wereld te ontdekken. Spelenderwijs wordt het gevoel
voor taal daardoor ontwikkeld. Het helpt je kind om
alle nieuwe indrukken en gevoelens te verwerken. Ook
stimuleert het de fantasie van je kind.
Als je kind groter wordt, blijft het belangrijk om samen
te praten en (voor) te lezen. Óók als het al zelf kan
lezen. Dit helpt je kind om beter te luisteren en zich te
concentreren. Verhalen stimuleren je kind om mee te
denken over hoe je problemen kunt oplossen. Ook leert je
kind om zich in te leven in anderen.

BieBies Bus

Vind je het moeilijk om je kind te
helpen met taal? Of weet je niet
wanneer je dit moet doen? Met BieBies
bus helpen we jou een heel eind op
weg. BieBies bus zit boordevol met
leuke ideetjes, boekjes, activiteiten en
spelletjes. Een vrijwilliger van BieBies
bus gaat met veel plezier met jou en
je kind aan de slag. Samen ontdekken
jullie hoe leuk het is om samen (voor)
te lezen, te vertellen, te zingen en te
praten. En dat het jouw kind al enorm
helpt als je een kwartier per dag
spelenderwijs met taal bezig bent.

WIST JE DAT…
je het beste in je eigen
moedertaal kunt voorlezen,
zolang je het Nederlands
nog niet goed genoeg
beheerst?

Wat kun je als ouder doen?

Praten, zingen en vertellen.
	Verzin zelf een verhaal. Je kunt de plaatjes uit een
prentenboek hiervoor gebruiken, maar dat hoeft niet.
Liedjes en versjes zijn ook leuk om samen te doen. Ook
gewoon samen praten en vertellen is goed voor de
taalontwikkeling van jouw kind.
	Voorlezen. Een verhaal voorlezen uit een boek.
	Ook als een kind al zelf kan lezen. Sommige mensen
vinden voorlezen lastig of niet leuk. Dat is niet erg: ook
als je veel met je kind praat, zingt en vertelt leert je
kind nieuwe woorden en wordt het beter in taal.
Samen lezen. Vanaf groep 3 leert je kind lezen. Bij de
Bibliotheek kun je samenleesboeken lenen. In zo’n
boek heeft ieder zijn eigen tekst. Dat is pas gezellig!
	Ga naar de bibliotheek. Kinderen mogen gratis boeken
lenen. Laat je kind kiezen wat hij/zij leuk vindt.
	Geef een boek cadeau. Kinderen willen heel graag een
eigen plankje met boeken. Er zijn regelmatig acties,
waarbij je voor weinig geld mooie boeken kunt kopen.
Stel vragen over het boek. Dat maakt je kind
enthousiast om te lezen en het denkt na over het
verhaal.
	Mama én papa! Kinderen zijn ook gek op voorlezende
vaders. Mannen lezen anders voor dan vrouwen. Super
leuk en leerzaam dus.
	Herhaling. Kinderen zijn dol op herhaling.
	Zing, vertel, lees hetzelfde dus gerust nog een keer
(en nog een keer en nog een keer…)

Waar en wanneer?

Praten, zingen en vertellen kan
(bijna) altijd en overal. Thuis: op de
rand van het bed, op de bank, op de
grond, aan tafel of in de tuin. Maar
ook onderweg: in de auto of de trein,
in de wachtkamer van de dokter, het
consultatiebureau of bij de kapper.
Je kunt het op alle momenten van de
dag doen: ’s ochtends, ’s middags en
’s avonds. Het is een rustmoment, een
beetje extra aandacht en het helpt
je kind om beter te snappen hoe taal
werkt.

TIPS

	Als je geen lezer maar een ‘doe-kind’ hebt.
	Veel ‘doe-kinderen’ vinden boeken met weetjes over hun sport of
hun hobby wél leuk. Goed samen kiezen dus.
	Als je zelf niet van lezen houdt. Gun je kind de kans het wel leuk te
vinden. De meeste ouders krijgen zelf ook plezier in het voorlezen
als ze er mee bezig zijn.
	Als je er geen tijd voor hebt. Zelfs als je het heel druk hebt, zijn er
altijd wel 15-20 minuten vrij te maken om voor te lezen. Voor het
slapen gaan, is vaak een goed moment. Een vast moment werkt
sowieso het beste.
	Als je ’s avonds echt te moe bent om voor te lezen.
	
Als je de hele dag gewerkt hebt, ben je moe. Voorlezen is vooral
even een gezellig moment met je kind(eren). Ouders die voorlezen,
vinden het geen ‘werk’ maar ontspanning. Kwestie van uitproberen?
Als je kind alleen nog maar zit te gamen/TV te kijken/te chatten.
Kinderen besteden steeds meer tijd voor het scherm. Ze kunnen
zich ook steeds slechter concentreren. Jij bent echter de ouder en
kunt met ze afspreken op welk moment en hoe lang hij of zij stopt
met ‘het scherm’ en gaat lezen in een boek, tijdschrift, kinderkrant
of strip. Een E-book of een boekenapp (tablet, telefoon) is ook een
mogelijkheid.

Heb jij hier al eens gelezen?
THUIS

Op de rand van het bed
Op de bank
Op de grond
Aan tafel
In de tuin

ONDERWEG

In de auto
In de trein
In de wachtkamer van de dokter
Bij het consultatiebureau
Bij de kapper

www.bibliotheekvenlo.nl

WIST JE DAT…

... je overal kunt praten,
zingen en vertellen?
Zo’n moment is altijd
wel in te plannen.

