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Een goede taalontwikkeling
voor het jonge kind

M 

Ǥ 
haar jonge jaren echter meer mee in aanraking dan het andere kind. Zo wordt het ene kind
opgevoed in een gezin waar de krant op tafel ligt, er een kast voor boeken in de huiskamer staat
en waar Sesamstraat wordt gekeken. Een ander kind komt misschien minder in aanraking met
Ǥ
kunnen ouders bijdragen aan een goede taalontwikkeling van hun jonge kinderen? In dit
artikel krijgt u antwoord op deze vraag en krijgt u tips om uw kind te stimuleren en begeleiden

W

bij het verwerven van taal.
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Als ouders van jongs af
aan aandacht besteden
aan taal kan dat een
enorme achterstand bij
aanvang van de basisschool voorkomen.

   
Dat elk kind baat heeft bij een stimulerende
omgeving, mag duidelijk zijn. Dit houdt in dat thuis
aandacht is voor woorden, boeken, mondelinge
taalvaardigheid, letters en lezen. Veel praten met je
kind helpt om de woordenschat en mondelinge
taalvaardigheid te ontwikkelen. Naast praten is het
ook belangrijk dat er zichtbaar boeken, tijdschriften
en/of kranten aanwezig zijn. Wanneer kinderen
zelden een boek zien, zal hun nieuwsgierigheid niet
groeien. Juist wanneer kinderen met boeken in
aanraking komen, ontdekken zij de wonderlijke
wereld van letters en verhalen. Zij ontdekken dat

1

een boek een verhaal vertelt, en dat ‘die gekke
tekentjes’ blijkbaar ontcijferd kunnen worden en
samen woorden en zinnen vormen. Wanneer
kinderen hun ouders zelf ook regelmatig lekker zien
lezen of (boodschappen)lijstjes zien maken, groeit
vaak de motivatie van het kind om dit zelf ook te
gaan leren. Kinderen willen weten hoe het zit met
‘die tekentjes in de boeken’: letters dus. Kinderen
willen zo de letters van hun naam leren, of die van
hun ouders, broertjes en zusjes. Ook taalspelletjes
helpen enorm om te werken aan de leesvoorwaarden. Denk aan rijmen, liedjes leren, versjes opzeggen en uit het hoofd leren. Dit alles draagt in grote
mate bij aan het ontwikkelen van de woordenschat,
mondelinge taalvaardigheid en de leesvoorwaarden.
Een kind dat thuis gestimuleerd wordt, doet het
later beter op school. Internationaal onderzoek
wijst uit dat ouderlijke betrokkenheid bij taal in
hoge mate invloed heeft op het latere leren lezen
(Sénéchal, 2008). Ook laten ouders hiermee aan
hun kinderen zien dat taal een belangrijke functie
heeft (Verhoeven & Aarnoutse, 2013, Vernooy,
2012).

SCHOOLSUCCES
In de kleutergroepen van de basisschool wordt
aandacht besteed aan de leesvoorwaarden. Leesvoorwaarden stellen kinderen in staat om goed te leren
lezen in groep 3 van de basisschool. Deze leesvoorwaarden zullen spelenderwijs worden aangeleerd,
maar hier is ook goede instructie van de leerkracht
bij nodig. Welke taaldoelen staan centraal in de
kleutergroepen?
• luisteren (rijmpjes kunnen opzeggen)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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• Zorg voor boeken, kranten en tijdschriften in
huis
• Ga samen met uw kind regelmatig naar de
bibliotheek
• Lees dagelijks voor aan uw kind
• Zing liedjes met uw kind en leer uw kind
rijmpjes aan
• Praat samen met uw kind, stimuleer mondeling
taalgebruik
• Laat uw kind dagelijks kijken naar Sesamstraat
• Lees zelf regelmatig, laat uw kind merken dat
lezen leerzaam én leuk is
• Oefen spelenderwijs met uw kind de namen
van kleuren, dieren en voorwerpen
• Reageer altijd positief en nooit afwijzend
wanneer uw kind interesse toont in taal en
boeken
• Zet rijmspelletjes en andere taalspelletjes in
• Stimuleer het herlezen en navertellen van
verhalen uit boeken: herhaling en het kunnen
navertellen van boeken stimuleren de woordenschat en mondelinge taalvaardigheid
• Ga in op de interesse van uw kind rondom
letters, zoals de letters van zijn of haar naam
• Zorg voor pennen en papier in huis, laat
Ǯϐ ǡ
woordjes maken, boodschappenlijstjes
opstellen’.
• Zorg voor een goed contact met de peuterspeelzaal en later met de basisschool, zodat u samen
kunt zorgdragen voor een goede ontwikkeling
van uw kind
• Geef uw kind zelfvertrouwen en positieve
feedback: de sleutel tot succes!

Wanneer ouders
spelenderwijs inzetten op
een goede stimulans
rondom taal, krijgt elk kind
een eerlijke kans.

 ! "#
Nu u weet waarom een preventieve aanpak belangrijk
is bij de taalontwikkeling en dat u hier als ouder een
belangrijke rol in speelt, zetten we graag wat tips voor
u op een rij. U wilt toch immers ook dat uw kind goed
een goede start maakt in deze geletterde maatschappij?
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