
 

Stimuleer de taalontwikkeling van je kind! 

 

Beste ouders/verzorgers, 

De taalontwikkeling van je kind is belangrijk, het bepaalt voor een groot deel het schoolsucces van je 

kind. Daarom wil je als ouder dit zo veel mogelijk stimuleren.  Hoe kan je dit doen?  

Hier volgen wat tips: 

• Praat veel tegen en mét je kind! Als je kind nog jong is kan je bijvoorbeeld al je handelingen 

verwoorden, bijvoorbeeld: “Ik ga nu de wortels raspen”, “We doen deze groene broek aan, 

zo de knoopjes dicht.” Hierdoor leert je kind nieuwe woorden en hoort het zinnen. Als 

Nederlands niet je moedertaal is, doe je dit in je eigen taal (‘de taal van je hart’). Door samen 

te koken of een taart te bakken kan je ook veel praten: over het koken of bakken zelf, of over 

iets anders (denk maar aan het programma Taarten van Abel). Naast praten tégen je kind is 

het ook heel belangrijk om te stimuleren dat je kind zélf praat. Taal gebruiken, is de motor 

van de taalontwikkeling!  

• Maak van voorlezen een vast ritueel. Bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Lees niet alleen 

voor, maar praat ook samen over wat je ziet op de tekeningen of waar het verhaal over gaat. 

• Luister naar luisterboeken, samen of alleen. Op de Online Bibliotheek kan je kind, als het lid 

is van de bibliotheek, gratis luisterboeken lenen. Download daarvoor de Online Bibliotheek-

app. Het is ook fijn om tijdens het autorijden of het koken naar een luisterboek te luisteren! 

• Laat je kind kijken naar voorleesfilmpjes en digitale prentenboeken. Op de Voorleeshoek 

staan voorleesfilmpjes en op Bereslim kun je digitale prentenboeken vinden. Vooral digitale 

prentenboeken zijn bewezen effectief in het stimuleren van de taalontwikkeling, vooral door 

het uitbreiden van de woordenschat. Deze sites zijn gratis voor jeugdleden van de 

bibliotheek. 

• Onderneem dingen met je kind. Door naar het strand te gaan, te winkelen, een wandeling te 

maken etcetera, doet je kind echte ervaringen op. Hierdoor koppelt je kind woorden aan 

dingen uit de echte wereld. Hierdoor wordt de wereld betekenisvol voor je kind en wordt zijn 

of haar wereld letterlijk groter. (figuurlijk toch?) 

• Speel met taal: door te zingen, gedichten voor te lezen, verhalen te verzinnen, woorden te 

verzinnen enzovoorts. Alles is goed! / Maak het leuk! / Bedenk maar een leuk spel!  

 

Veel taalplezier! 

Team Educatie & Leesbevordering  

Bibliotheek Haarlemmermeer 

 

https://www.zapp.nl/programmas/taarten-van-abel/gemist
https://www.jeugdbibliotheek.nl/home.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/app.html
https://devoorleeshoek.nl/
https://next.bereslim.nl/login/login
https://www.debibliotheekhaarlemmermeer.nl/

