TIPS VOOR TAAL
Hoe help je je kind bij het leren van
woorden?
VOOR WIE IS DEZE INFORMATIE?

Je helpt je kind graag als ouder of verzorger.
Bij het leren van woorden. En bij het leren
begrijpen van woorden. Hier lees je hoe je dat
het beste kunt doen.
Maak contact met je kind
 Op ooghoogte maak je het beste contact
met je kind. Je ziet dan beter waar je kind
naar kijkt. En je ontdekt sneller wat je kind
leuk vindt.
 Kijk naar je kind als het iets zegt. Je kind
weet dan dat je luistert.
 Luister goed wat je kind wil zeggen. Geef
je kind ook genoeg tijd om iets te zeggen.
 Laat merken dat je wilt weten wat je kind
belangrijk vindt. Zo kun je een gesprek
voeren over een onderwerp dat je kind leuk
vindt.
Praat tegen je kind
 Praten tegen je kind is erg belangrijk. Als je
zelf het goede voorbeeld geeft, leert je kind
taal sneller.
 Gebruik geen brabbeltaal, maar echte
woorden. Niet te moeilijk en niet te
makkelijk.
 Praat over onderwerpen die je kind leuk
vindt en snapt.
 Praat niet te snel. En zeg woorden en
zinnen vaak opnieuw. Herhalen is
belangrijk bij het leren van taal.

Reageer op je kind
 Zeg iets terug als je kind iets zegt. Of laat
merken dat je luistert naar het verhaal van
je kind.
 Speel mee met je kind. Ook al duurt een
spelletje soms kort.
 Zeg met woorden wat je kind doet. En
voeg extra woorden toe aan de zinnen van
je kind. Bouwt je kind bijvoorbeeld een
mooie toren en zegt je kind ‘toren bouwen’.
Zeg dan: ‘Goed zo. Je bouwt een mooie
hoge toren’.
 Doe dingen die jullie allebei leuk vinden en
praat hierover. Bijvoorbeeld klusjes in huis.
 Geef je kind ook kleine opdrachten.
Bijvoorbeeld: ‘We gaan straks naar buiten,
maar eerst ruimen we samen het
speelgoed op.’
Zeg wat jij allemaal doet
 Zeg waar jij mee bezig bent. Bijvoorbeeld
als je eten kookt. Zeg dan welke
voorwerpen je gebruikt.
 Alles wat je doet kun je aangeven met taal.
Zeker de dingen die je elke dag doet. Zoals
spelen, slapen gaan, in bad gaan,
aankleden en uitkleden. Benoem deze
activiteiten ook elke dag. Je kind leert
hierdoor beter taal te gebruiken en te
begrijpen.
Praat over gevoelens
 Het is belangrijk dat je kind praat over wat
hij of zij voelt en denkt. Praat daarom als
ouder ook over jouw gedachten en
gevoelens. En over de gevoelens en
gedachten van je kind.

Laat je kind zelf als eerste praten
 Laat je kind als eerste over iets praten.
Dan weet je zeker dat het gesprek gaat
over een onderwerp dat je kind leuk vindt.
 Help je kind met praten als dat nodig is.
Geef je kind eerst genoeg tijd om te
beginnen. Maar duurt dat erg lang? Help je
kind dan. Bijvoorbeeld door zelf over een
onderwerp te beginnen.
Lees je kind voor of zing
 Lees je kind voor uit een boek. Het liefst
elke dag. Een verhaaltje van begin tot eind.
Of alleen een aantal bladzijden. Het is
vooral belangrijk dat je samen met het
boek bezig bent. Meer hierover lees je tips
bij het voorlezen.
 Lees het boekje eerst een keer voor. Praat
daarna met je kind over het boekje. Laat je
kind erover vertellen. En stel vragen.
Bijvoorbeeld over wat je kind ziet. Of over
wat er gebeurt in het verhaal.
 Je kunt ook samen met je kind luisteren
naar cd’s of dvd’s. Maak met woorden en
gebaren duidelijk waarover een liedje gaat.
Zo begrijpt je kind het liedje sneller. Via
internet kun je veel kinderliedjes vinden.

TIPS BIJ HET VOORLEZEN
Hoe kun je je kind het beste
voorlezen?
VOOR WIE IS DEZE INFORMATIE?

Je helpt je kind graag als ouder of verzorger.
Bij het leren van nieuwe woorden. En bij het
leren begrijpen van woorden. Je kind voorlezen
helpt hierbij. Daarom een aantal handige tips.
Over hoe je je kind het beste kunt voorlezen.

Waarom is voorlezen belangrijk?

Voorlezen helpt je kind bij het gebruiken van
taal. Bij het leren van woorden. En bij het
begrijpen van woorden.
Lees je je kind vaak voor?
Dan leert je kind dat een verhaal bestaat uit
woorden en zinnen. En dat plaatjes horen bij de
woorden en zinnen.

Hoe kies je een goed boek?

 Kies een boek dat je kind leuk vindt. En
past bij zijn leeftijd. Peuters willen graag
iets aanwijzen en vastpakken. Kies dan
een boek met deurtjes en flapjes en weinig
tekst. Of een boek met plaatjes in felle
kleuren.
 Lees elk boek eerst zelf. Dan weet je waar
het verhaal over gaat. En of het verhaal bij
je kind past. Je kind moet het verhaal
kunnen snappen.
 Vertel het verhaal in je eigen woorden als
je dat leuk vindt. Precies voorlezen wat er
staat hoeft niet.

Hoe lees je het beste voor?

 Lees het boek samen met je kind. Bekijk
samen de voorkant van het boek. Welke
tekening of foto staat er? Kun je zien
waarover het verhaal gaat?
 Blader samen door het boek. Laat je kind
het boek vasthouden en plaatjes
aanwijzen.
 Praat samen met je kind over wat je leest
en ziet. Stel ook vragen aan je kind. En
geef je kind genoeg tijd om een antwoord
te bedenken.
 Probeer moeilijke woorden uit te leggen. Of
gebruik een ander woord.
 Gebruik ook gebaren om een verhaal uit te
leggen. Of maak een verhaal spannend
door je stem te veranderen.
 Praat ook na over het verhaal als het boek
uit is. Over wat jullie samen hebben
gelezen. Vonden jullie het verhaal leuk of
niet leuk? En waarom?
Let op
Soms wil een kind niet samen voorlezen.
Maar alleen lekker tegen je aanzitten en
luisteren naar een verhaal dat jij
voorleest. Dat is natuurlijk prima!

Waar en wanneer kun je het beste
voorlezen?

 Je kunt het beste voorlezen op een rustige
plek. Waar geen tv aanstaat. En geen
broertjes of zusjes rondrennen.
 Lees voor op een moment dat je kind rustig
is. Je kind heeft dan de meeste aandacht
voor het verhaal. Een moe kind heeft vaak
geen rust om te luisteren naar een verhaal.

Lees hetzelfde boek vaker voor

Zo leert je kind het verhaal steeds beter
kennen. Dat helpt bij het praten over het
verhaal. En je kind legt misschien sneller een
relatie tussen het onderwerp en zijn of haar
eigen leven.

Boekjes lenen & lezen

Zoek je leuke boeken om uit voor te lezen?
Die vind je in de bibliotheek. Er is vast een
bibliotheek in de buurt waar jij woont. De
bibliotheek organiseert ook vaak leuke
activiteiten voor jonge kinderen. Kinderen
kunnen gratis lid worden van de bibliotheek.
Ook via internet vind je leuke digitale boekjes
om samen te lezen.

