
 Boeken & (voor)lezen Gesproken taal Schrijven Digitaal

Kansen bieden
Zorg dat er thuis taal

is

Zorg dat er leuke boeken in huis zijn.
Zorg voor een fijne en rustige plek waar je kind
kan genieten van boeken en verhalen.
Ga samen met je kind naar de bibliotheek en
stimuleer hem/haar om leuke boeken te
zoeken.
Zorg voor een rustig moment om te lezen,
bijvoorbeeld voor het slapen, wanneer je kind
niet wordt afgeleid.

Is jouw moedertaal een andere taal dan
het Nederlands? Geef je kind de kans
om die taal regelmatig te horen.
Zorg dat je kind toegang heeft tot
luisterboeken en podcasts.
Kijk en luister thuis naar leuke en
educatieve programma’s waarin veel
woorden en taal gebruikt worden.

Zorg dat er potloden, pennen en
papier in huis zijn.
Zorg dat er een fijne plek is om
te schrijven.
Help je kind met aannemen van
een goede houding bij het
schrijven.

Biedt je kind de kans om leuke
games te spelen, maar kijk mee
welke je geschikt vindt.
Laat je kind zelf berichten
sturen en ontvangen via mail en
social media, maar kijk goed
mee.

Aandacht
geven

Maak tijd voor je
kind en toon

interesse

Vraag je kind wat hij of zij leest (thuis of op
school) en wat hij of zij ervan vindt.
Beloon je kind als het gaat lezen. Geef
bijvoorbeeld een complimentje of een knuffel.
Als je kind over een boek of verhaal praat,
vraag dan door en praat er samen over.

Plan dagelijks momentjes waarop je
samen met je kind praat over wat jullie
meemaken, denken, voelen en gaan
doen in de toekomst.
Maak tijd als je kind zelf iets wil vertellen
of laten zien en vraag door.

Vraag je kind wat het (op school)
heeft geschreven en praat
erover.
Geef complimentjes als je kind
heeft geschreven.
Daag je kind uit om het beter te
schrijven als je het niet goed kunt
lezen.

 

Vraag naar wat je kind ziet,
leest en schrijft online.
Toon interesse in de appjes en
berichtjes die je kind stuurt.
Ga in gesprek over games;
vraag hoe het werkt en moedig
aan.

Samen praten
en doen

Ga voor interactie en
activiteiten

 

Plan één of meerdere vaste momenten in een
week waarop je samen met je kind iets leest.
Maak er iets gezelligs van. 
Ook al kan je kind al zelf lezen: voorlezen kan
nog steeds heel fijn en goed zijn.

Kijk samen een serie of film. Praat er met
elkaar over.
Nodig je kind uit om samen een spelletje
te spelen of een activiteit te ondernemen
waarbij je samen praat.

Schrijf samen een brief of kaart
voor een familielid of vriend(in).

Speel samen een game of zoek
samen uit hoe een game werkt.
Bekijk samen berichten op
social media of deel leuke
video's en berichten met elkaar.
Zoek samen op internet iets op
over een onderwerp dat je kind
aanspreekt en misschien op
school ook mee bezig is. 

Taalvoorbeeld
zijn

Laat zien dat je taal
zelf belangrijk vindt

Kijk en lees zelf kranten, bladen of een boek
(kan ook online) en vertel erover.

Praat in de taal of het dialect waarin je je
het meest comfortabel voelt. 
Speel met taal: gebruik spreekwoorden,
gezegden, woordgrapjes, rijm of liedjes.
Praat zelf over wat je denkt en voelt.

Schrijf af en toe een briefje (aan
je kind).
Laat je kind zien wat je vroeger of
pas hebt geschreven. Laat zien
waar je trots op bent.

Gebruik zelf apps, websites,
games en/of social media.
Laat je kind lezen welke
berichten je hebt geschreven en
welke gesprekken (chats) je
voert.

Haal alles uit de kast! 
Praktische ideeën voor ouders om een rijke taalomgeving te bieden (voor kinderen 8-12 jaar) 


