Checklist mogelijke problemen
bij tweedetaalverwerving
Het kind heeft moeite met de uitspraak van
woorden in beide talen.
Het kind kan bepaalde klanken niet uitspreken
of vervangt deze door andere klanken.
Er zijn twijfels over het gehoor.
Ouders geven aan dat het kind achterloopt in
zijn spraak-/taalontwikkeling van de moedertaal, in vergelijking met leeftijdsgenootjes.
Het kind begrijpt mij niet (altijd).
Er komen spraak-/taalproblemen in de
familie voor.
Het kind raakt gefrustreerd, omdat het zich
niet voldoende kan uiten.
De stille periode duurt 12 maanden of langer.
Ouders willen het kind meertalig opvoeden,
maar weten niet hoe.

Wanneer u één of meerdere stellingen herkent in het kind, neem dan
contact op met een logopedist in de buurt. De logopedist kan verder onderzoek doen naar de spraak-/taalontwikkeling van het kind. Ook als u andere
vragen over meertaligheid bij kinderen hebt. Wij helpen u graag verder.
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Een andere taal …
en dan?
Meertaligheid in de klas,
de logopedist helpt!

Een tweede taal
aanleren gaat niet altijd
vanzelf. Wat houdt
meertaligheid in?
Wat kunt u doen?

Meertaligheid
Wanneer een kind al vroeg meerdere talen aangeboden krijgt, wordt er
gesproken over meertaligheid. Er zijn twee verschillende vormen van
meertaligheid, namelijk de simultane en de successieve meertaligheid.
Bij simultane meertaligheid krijgt het kind vanaf de geboorte twee of
meer verschillende talen aangeboden. Kinderen leren deze talen net
zo goed als kinderen die één taal leren. Hierbij is het wel van belang
dat beide talen goed worden aangeboden en dus door de ouder(s) zelf
goed beheerst worden.
In het geval van successieve meertaligheid leert het kind vanaf de
geboorte eerst één taal. Pas op het moment dat het naar de peuterspeelzaal of basisschool gaat, krijgt het de tweede taal aangeboden.
De eerste taal (de moedertaal) wordt in dit geval hetzelfde geleerd als
bij eentalige kinderen. De verwerving van de tweede taal verloopt wel
gedeeltelijk anders. Zo doorloopt het kind niet opnieuw een brabbelfase, maar spreekt het vanaf het begin in één- of meerwoordzinnen.

TIPS; WAAROM? DAAROM!
Creëer een positieve houding bij de
moedertaal en cultuur van het kind.
Het kind voelt zich veiliger en is gemotiveerder
het Nederlands te leren.

Zorg voor goed contact tussen u en de ouders.
U kunt ouders helpen bij het aanbieden van taal aan het
kind. In de eigen taal en in het Nederlands. Kinderen leren
de taal het best van een iemand die de taal goed beheerst.

Praat rustig en duidelijk als u iets uitlegt.
Door lange ingewikkelde zinnen, onbekende woorden of
gezegdes en spreekwoorden begrijpt het kind u minder goed.

Gebruik tijdens uw taalaanbod visuele ondersteuning.
Door gebaren, plaatjes, filmpjes en concreet materiaal
wordt de taal begrijpelijker.

Stille periode
Bij veel kinderen die het Nederlands later aanleren, successieve meertaligheid, is er sprake van een zogenaamde ‘stille periode’. Zo’n periode
duurt maximaal 12 maanden. Als kinderen net met de nieuwe taal in
aanraking komen, dan zwijgen deze kinderen. Dit betekent niet dat de
taalontwikkeling stil staat, maar dat de kinderen de taal in zich op nemen.
Ze gaan wennen aan de klanken en leren woorden te herkennen en te
begrijpen. Wanneer de nieuwe taal nog onvoldoende beheerst wordt, zijn
gebeurtenissen moeilijk te begrijpen en kunnen zij zichzelf moeilijk uiten.
Dit kan negatief gedrag en frustraties met zich meebrengen.

Meerdere talen aanleren
Ouders die meerdere talen op gelijkwaardig niveau spreken, kunnen deze
talen aan hun kinderen aanbieden. Wel is het hierbij van belang om dit
consequent te doen in bepaalde situaties of door bepaalde personen. Hierbij
kan gekozen worden om de ene ouder de ene taal te laten aanbieden en de
andere ouder de andere taal. Of er wordt gekozen om consequent dezelfde
taal in dezelfde situatie te gebruiken.

Herhaal woorden in verschillende contexten en laat het
kind (onder toezicht) ook zelf uitproberen.
Door de woorden in liedjes, spelletjes, activiteiten en
gesprekjes te herhalen, worden de woorden beter onthouden.
Zelf proberen en succes ervaringen zijn het meest leerzaam.

Als het kind in de stille periode zit, blijf het
dan meenemen in de activiteiten en creëer een
veilige taalomgeving.
Door niet te veel aandacht op de taal te vestigen en
kleine groepen te creëren zal het kind zich veiliger
voelen om de nieuwe taal te gebruiken.

Geef positieve feedback op wat het kind heeft gezegd.
Door een foutieve uiting van het kind op een goede manier
te herhalen in plaats van te zeggen ‘dat is fout’, blijft het
gebruiken van taal leuk.

