Wat je als bibliotheekmedewerker
moet weten over meertaligheid
0–6 jaar

Veel ouders van meertalige gezinnen
zijn onzeker over hoe zij met deze
meertaligheid kunnen omgaan. In de
bibliotheek kunnen ouders vragen stellen
over meertaligheid. Met deze informatie
kan jij hen adviseren.

Praten en voorlezen in
de taal van het hart

Voordelen van meertaligheid
Meertaligheid heeft een groot aantal 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 positievere houding
ten opzichte van andere talen en culturen.

Ouders spelen een essentiële rol in de taalontwikkeling
van hun kind. Zij realiseren zich dat niet altijd of weten
er geen raad mee. Stimuleer ouders om te zorgen voor
een rijke en gevarieerde taalomgeving. Dat betekent
veel praten, zingen, vertellen en voor-lezen in de taal die
zij het beste kennen, begrijpen en spreken: de taal van
hun hart. Kinderen die de taal of talen van hun ouders
van jongs af aan goed meekrijgen, zijn heel goed in
staat om later het Nederlands erbij te leren.

Een divers taalaanbod
is het belangrijkste
Belangrijk is dat ouders beseffen dat ze door voor
te lezen, in welke taal dan ook, bijdragen aan de
taalontwikkeling van hun kinderen. Sommige culturen
hebben niet echt een voorleestraditie.
Vaak is er dan wel een traditie van verhalen vertellen.
Dat is net zo goed voor de taalontwikkeling.
•	Help ouders meertalige materialen te vinden
in de bibliotheek
•	Zoek apps, luisterboeken of spelletjes
in de moedertaal
•	Vraag ouders verhalen te vertellen in de eigen taal.

Geef erkenning aan de eigen taal
Geef de eigen taal ruimte en waardering. Als je meertalige
ouders wilt stimuleren om voor te lezen, kun je dat het
beste doen vanuit een positieve houding tegenover de
eigen taal. Laat merken dat je belangstelling hebt voor hun
taal en geef daar ruimte en erkenning aan. Het erkennen
van andere talen en culturen is een belangrijk onderdeel
van het welbevinden van ouder en kind.

Meertalig opvoeden
Wijs ouders op de flyer Wat je als ouder moet weten over
meertaligheid. Verder kunnen ouders die willen weten
hoe ze hun kind het beste meertalig kunnen opvoeden op
de site www.meertalig.nl lezen welke manieren daarvoor
zijn en wat daarbij goed werkt.
Wil je meer weten over meertaligheid, lees dan:
Hoeveel talen spreek jij? : Wat je altijd al wilde weten over
meertaligheid / Marinella Orioni. Uitgeverij SWP, 2019
Kwestie van Lezen Deel 6 - Voorlezen stimuleren in meertalige
gezinnen, Stichting Lezen.

Bronnen: Informatie over meertalig opvoeden, taaltips en ondersteuning
voor ouders en professionals www.meertalig.nl
Kwestie van lezen deel 6 – Stimuleren van voorlezen in meertalige gezinnen

