
 

 

JE KIND HELPEN OM NEDERLANDS TE LEREN 

- Tips voor ouders -  

Wat kan je thuis doen? 

 SPREEK met je kind de taal die je het beste kent. Dat is 

de taal waarin jij denkt en voelt.  

 Gebruik thuis zoveel mogelijk ÉÉN TAAL (= de thuistaal).  

 PRAAT bij alles wat je doet: bij het wassen, bij het eten, 

bij het spelen…  

 LUISTER goed als je kind Nederlands spreekt en laat zien dat je het leuk vindt. LUISTER naar 

Nederlandstalige liedjes. 

 KIJK samen met je kind naar kinderprogramma’s op televisie (Ketnet, KZOOM…)  

Op school zal je kind veel leren 

 Breng je kind vanaf 2.5 jaar ELKE DAG naar de kleuterschool.  

 Je kind zal er ook spelen met andere 

kinderen. Dat is erg belangrijk!  

 Het is belangrijk om de BRIEVEN van de school te lezen. Vraag het 

aan de juf of meester.  

 Op school zijn er ook ACTIVITEITEN zoals het schoolfeest … Het is 

leuk voor de school en voor je kind dat je naar deze activiteiten gaat!  

Laat je kind ook buiten de school Nederlands oefenen! 

 Laat je kind veel CONTACT hebben met Nederlandstalige vriendjes.  

Elk kind SPEELT en SPORT graag.  

 In de VAKANTIE kan je kind naar de speelpleinwerking gaan of een sportkamp 

volgen. 

 In de BIBLIOTHEEK vind je Nederlandstalige boekjes om samen te lezen.  

Of Nederlandstalige films of muziek! 

 Ga naar de SPEEL-O-THEEK om een spelletje te huren.  

Doe zelf een inspanning.  

 Ook jij kan Nederlands leren! Je kan in Menen een CURSUS VOLGEN. 

 Door zelf Nederlands te leren, zal het voor jou ook MAKKELIJKER zijn om 

naar de winkel, de dokter, het stadhuis… te gaan. Toon je kind dat je 

Nederlands DURFT te spreken.  
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 LEER SAMEN met je kind Nederlands. Je kind ziet dat Nederlands ook voor jou belangrijk is. 

 PROBEER zoveel mogelijk Nederlands te spreken met andere mensen. 

Neem ook tijd om te ontspannen.  

 Geef aandacht aan ANDERE TALENTEN zoals sport en creativiteit.  

 Geef je kind de TIJD om te ontspannen.  

 Nederlands leren vraagt tijd. Geef je kind genoeg RUIMTE om het te leren.  

 Toon dat je TROTS bent op je kind. Praat er over als je ziet dat je kind het moeilijk heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heb je nog vragen of opmerkingen? Of wil je meer informatie?  

Spreek met de juf of meester van je kindje.  

Veel succes! 

 

 

 

 

 Deze folder is een uitgave van het Lokaal OverlegPlatform basisonderwijs in samenwerking 

met de Integratiedienst van Stad Menen. 

 

SAMENVATTING 

 

1. Gebruik je thuistaal en spreek alleen Nederlands met je kind als je de taal 

goed kent. 

2. Probeer zoveel mogelijk te luisteren, spreken, kijken, samen te oefenen. 

3. School is belangrijk voor je kind. Maar het is ook belangrijk dat jij 

interesse voor het Nederlands toont. 

4. Laat je kind ook buiten school contact hebben met het Nederlands. Laat 

je kind samen sporten en spelen. 

5. Doe zelf een inspanning en wees niet bang om te proberen. 

6. Vergeet niet te ontspannen! 
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