
Als je wil dat het je 
kinderen goed gaat  
in het leven...

LAAT DAN JE TAAL 
NIET LOS!

Nederlands



Het is belangrijk voor je kinderen dat ze 
hun gezinstaal leren en blijven spreken.

Als je kinderen hun gezinstaal kennen en 
gebruiken, draagt dat bij tot:

hun gevoel van veiligheid en 
trots op wie ze zijn

een beter begrip van waar ze 
vandaan komen

Het feit dat kinderen hun 
gezinstaal kennen en gebruiken 
bevordert de communicatie, 
met hun ouders, grootouders en 
familieleden.



Kinderen die hun gezinstaal kennen en gebruiken:

leren daardoor ook over religieuze gebruiken en tradities 

hebben een breder perspectief op de wereld

maken meer kans om toegelaten te worden op een universiteit 

hebben meer mogelijkheden om een baan te vinden



Als kinderen hun gezinstaal spreken zal 
dat ook helpen bij het leren  
van het Engels!

Het gebruik van 
de gezinstaal 
heeft geen 
storend effect op 
het leren van het 
Engels.  

Het leren van het Engels:

betekent het toevoegen van een andere taal

maar betekent niet automatisch het verlies 
van de gezinstaal

betekent dat je kind nieuwe woorden leert 
voor de vele dingen die zij of hij al kent en 
begrijpt.



De twee talen ondersteunen elkaar.

Het feit dat je kind de gezinstaal kent zal helpen 
bij het leren van het Engels.

Wat je in één taal geleerd hebt kan gemakkelijk 
op een andere taal worden overgedragen



Het gebruik van de gezinstaal thuis 
zal het je kinderen gemakkelijker maken

om het goed te 
doen op school!

Kinderen die hun gezinstaal kennen en gebruiken:

doen het goed op testsen examens

hebben een voorsprong bij het leren lezen

hebben goede vaardigheden bij het lezen en schrijven

doen het goed in wiskunde, logisch denken en het oplossen van problemen

zijn meer gemotiveerd om een derde taal te leren en kunnen dat ook beter



Ouders...

Spoor je kind aan om thuis Nederlands te spreken

Praat zelf Nederlands thuis wanneer het maar 
even kan

Weet dat het leren van twee talen je kind niet in de 
war brengt

Weet dat het gebruik van twee talen binnen een 
conversatie normaal is voor alle meertaligen: 
Het laat zien dat iemand twee talen beheerst en  
is GEEN taken van verwarring.



Het is normaal dat je kind de ene 

taal beter kent dan de andere:  

naarmate je kind meer 

Engels leert, kan het Engels 

de overhand krijgen, want 

je kind hoort wellicht meer 

Engels dan Nederlands

Daarom is het goed om de gezinstaal te ondersteunen: 
door regelmatig Nederlandse liedjes te zingen en je kind 
uit Nederlandse boekjes voor te lezen.



Je kan ook speelgroepen 
organiseren met andere 
nederlandstalige 
gezinnen.

kinderen bezoeken de lessen 

ouders worden lid van de oudergroep 

Zorg ervoor dat Nederlandse lessen een familiezaak worden:

Zo wordt het je kind heel duidelijk dat de gezinstaal  
belangrijk is.
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