
   

Wat je als bibliotheekmedewerker  
moet weten over meertaligheid

  
 Voordelen van meertaligheid

Meertaligheid heeft namelijk veel voordelen. 
Meertalige kinderen leren sneller andere talen, 
kunnen zich gemiddeld beter concentreren en 
vinden het makkelijker om letters om te zetten 
naar klanken. Ook leren meertalige kinderen 
meer van verschillende culturen, wat bijdraagt 
aan een rijke ontwikkeling en een open houding 
ten opzichte van andere talen en culturen.

6-12 jaar

 
 Zien lezen, doet lezen
 
Ouders spelen een essentiële rol in 
de taalontwikkeling van hun kind, 
ook als het kind op school zit. Ouders 
realiseren zich dat niet altijd of 
weten er geen raad mee. Kinderen 
die aangemoedigd worden om te 
lezen en die ouders hebben die veel 
voorlezen, maken meer ‘leeskilome-
ters’. Daardoor worden ze beter in 
lezen en lezen ze met meer plezier. 
Stimuleer ouders om hun kinderen 
daarbij te helpen in de taal die zij 
het beste kennen, begrijpen en spre-
ken: de taal van hun hart. Ouders 
kunnen hun kinderen helpen door 
zelf te lezen, door vaak voor te lezen, 
door samen te praten over verhalen 
en door samen naar de bibliotheek 
of boekhandel te gaan. Ouders die 
moeite hebben met (voor)lezen, kan 
je stimuleren om veel met hun kind 
te praten, verhalen te vertellen,  
liedjes te zingen of spelletjes te 
doen. En natuurlijk zijn er veel  
mooie luisterboeken te vinden via 
jeugdbibliotheek.nl waar ze samen 
naar kunnen luisteren. 

In de bibliotheek stellen ouders soms vragen 
over hoe zij met meertaligheid in hun gezin 
kunnen omgaan. Met deze informatie kan jij 
hen adviseren. Daarbij is het voor ouders be-
langrijk dat je je positief opstelt ten opzichte 
van andere talen. 

 Bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland  
kunnen BoekToer collecties in het Arabisch, 
Pools of Turks bestellen. Er is ook een collectie 
tekstloze prentenboeken beschikbaar, waarbij 
in elke taal kan worden verteld. 

Tip:

PL

https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/jeugd-en-jongeren/6-12/luisterboeken-op-onderwerp.html
https://probiblio1.hostedwise.nl/cgi-bin/bx.pl?qs=meertalig&sid=6a933893-c1d5-4adf-81b6-0ff506e59265&vestnr=6291&var=shop&dgc=wsh&event=search&aantal=10&ingang=03W%3E


   

Wil je als bibliotheekmedewerker 
zelf meer weten over meertaligheid?

1. Bekijk het webinar Meertaligheid 
in de bibliotheek 

2. Lees Hoeveel talen spreek jij?: 
Wat je altijd al wilde weten over 
meertaligheid / Marinella Orioni.  
Uitgeverij SWP, 2019. 

Meer weten

 Een divers aanbod 
 is het belangrijkste 

Het is van belang dat ouders beseffen dat ze 
door lezen te stimuleren, in welke taal dan 
ook, bijdragen aan de taalontwikkeling van 
hun kind. Lezen heeft een bewezen positief 
effect op woordenschat, spelling, grammatica, 
begrijpend lezen en schrijven. Dus wie meer 
leest, wordt beter in taal. Daarom is het ook 
zo belangrijk dat kinderen plezier hebben in 
lezen en dat ze kunnen kiezen uit een divers 
aanbod. Help ouders meer- of anderstalige 
jeugdmaterialen te vinden in de bibliotheek, 
attendeer ze op leuke jeugdactiviteiten, of 
voor henzelf op buitenlandse kranten en 
tijdschriften. 
1. Luisterboeken of Makkelijk lezen boeken 
kunnen helpen als het lezen in het Nederlands 
(nog) lastig is.
2. Zoek apps of spelletjes in de moedertaal
3. Laat Prentenboeken in alle talen zien
4. Wijs ouders op de flyer Wat je als ouder 
moet weten over meertaligheid 6-12 jaar
5. Antwoord op veel vragen van ouders over 
meertaligheid staan (in het Nederlands) op 
de site van Meertalig.nl. 

https://www.youtube.com/watch?v=6eEkho0tJGo
https://www.youtube.com/watch?v=6eEkho0tJGo
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/jeugd-en-jongeren/6-12/luisterboeken-op-onderwerp.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/6-12-jaar/jeugd-en-jongeren/6-12/lezen-met-dyslexie.html
http://www.taalbegintthuis.nl/
https://prentenboekeninalletalen.nl/
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Meertaligheid/Flyers_meertaligheid/Flyer%20meertaligheid%20voor%20ouders_NL_6-12%20jaar.pdf
https://www.probiblio.nl/uploads/Aanbod%20Probiblio/Meertaligheid/Flyers_meertaligheid/Flyer%20meertaligheid%20voor%20ouders_NL_6-12%20jaar.pdf
http://www.meertalig.nl

