
Hier ist Platz für Ihren Einrichtungsstem
pe

l N
IE
D
ER

LÄ
N
D
IS
CH

Infobrochure

Meertaligheid in het gezin
Groeit uw kind op in een meertalige omgeving? Wel, gefeliciteerd dan! U biedt uw kind immers een 
bijzondere opportuniteit! Doorgaans leren kinderen in een meertalige omgeving zonder moeite een 
bijkomende taal. U kunt uw kind daar echter wel een handje bij helpen.



Meertaligheid in het gezin

Welke taal moet er thuis gesproken worden? – De moedertaal van de ouders!
Meestal is het best dat de moeder en vader, of andere familieleden, met het kind spreken in de taal waarin zij 
zichzelf het zekerst en comfortabelst voelen. Doorgaans is dat de eigen moedertaal. Uw kind heeft u nodig als 
voorbeeld in uw moedertaal, zodat het deze taal op een correcte manier kan aanleren. Tegelijkertijd geeft u uw kind 
zo ook een mooie voorsprong om nog andere talen te leren.

Regelmatige aanwezigheid in de kleuterschool helpt 
om Duits te leren!
Maak u geen zorgen als uw kind op het moment 
waarop het voor het eerst naar de kleuterschool gaat 
het Duits nog niet machtig is. Blijf gewoon in uw 
moedertaal met uw kind spreken. Duits gaat uw kind 
sowieso leren door de communicatie met de 
opvoeders en de andere kinderen op school. 
Om dit te doen lukken, is het wel heel belangrijk dat uw 
kind op regelmatige basis naar de kleuterschool gaat. 
Hoe vaker uw kind met Duitstalige kinderen speelt 
(bijvoorbeeld in de klas, op de speelplaats of in de 
turnkring), des te sneller zal het de Duitse
taal op een natuurlijke manier onder
de knie krijgen.

Kinderen mengen en verwisselen hun talen!
Het is niet ongewoon dat kinderen die een nieuwe taal 
leren in het begin bepaalde fouten maken. Vaak tonen 
die fouten zelfs aan dat de kinderen op de juiste weg 
zijn om Duits te leren: ze laten in het Duits 
bijvoorbeeld de lidwoorden weg (“gib mir Blatt” in 
plaats van “gib mir das Blatt”) of ze maken fouten 
tegen de voorzetsels (“bei Baum” in plaats van “auf 
dem Baum”). Vaak mengen meertalige kinderen hun 
twee talen ook een tijdlang door mekaar, bijvoorbeeld 
“Dat is mijn Ball”, wat een teken van een groeiende 
taalvaardigheid is. Als u onzeker bent of vragen hebt,

kunt u voor advies en hulp steeds terecht 
bij de opvoeders in de kleuterschool

Spreken is leuk!
Spreek veel en vaak met uw kind over zijn 
belevenissen. Vertel verhaaltjes, lees boeken voor of 
speel een spelletje met uw kind. Welke vorm van 
aandacht u ook aan uw taal schenkt, u zorgt ervoor 
dat uw kind positieve gevoelens, belevenissen en 
ervaringen met zijn moedertaal gaat associëren, en u 
ondersteunt zo zijn taalontwikkeling.

Mijn kind spreekt plots enkel nog Duits!
Veel gezinnen hebben al aangegeven dat er fases zijn 
waarin hun kind enkel nog Duits spreekt en weigert 
om de gezinstaal te hanteren. Dat is geen reden tot 
paniek! Blijf consequent in uw eigen taal met uw kind 
spreken. Ook enkel als toehoorder kan uw kind uw 
taal verder ontwikkelen, en later zal het die zeker ook 
weer gaan spreken.

Opgroeien met meerdere talen is een mooie kans voor de toekomst!
U kunt uw kind bij de meertalige taalverwerving ondersteunen door het de kans te geven om zijn talen in de meest 
uiteenlopende omstandigheden zo vaak mogelijk te beleven en te gebruiken. Zo zullen uw moedertaal en de 
bijbehorende cultuur, maar ook de omgevingstaal Duits, voor uw kind een bijzonder belang gaan krijgen. Een 
waarderende houding tegenover alle talen van uw kind vormt een belangrijke voorwaarde die uw kind motiveert om 
zijn talen te gebruiken en zijn talenkennis uit te breiden, zowel in de gezinstaal als in zijn nieuwe taal, namelijk het 
Duits. Zo bereidt u uw kind goed voor op de kleuterschool en de lagere school.

of bij uw kinderarts.
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Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch 
Steuermittel auf der Grundlage des vom 
Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.

Weitere Informationen finden Sie unter: 
 www.lakos-sachsen.de




