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Lees samen
Taal groeit tijdens het samenspel met andere 
mensen. Laat het kind actief zijn wanneer jullie samen 
lezen en let op de woorden, geluiden en gebaren 
van uw kind. Wacht en volg het tempo, de interesse 
en reacties van uw kind zodat het lezen de taalont- 
wikkeling extra stimuleert.

Kies boek 
Kies boeken waarvan uw kind denkt dat ze 
spannend en interessant zijn en die overeen-
komen met het taalniveau van uw kind. Bij 
keuzestress kunt u altijd om advies vragen in de 
bibliotheek. Hier kunt u de boeken gratis lenen. 

Het lezen en bekijken van boeken met kinderen kan zowel leuk als 
gezellig zijn – en het stimuleert tevens het taalvermogen van uw kind. 
Wanneer jullie lezen en praten over wat er in de boeken gebeurt 
wordt ook de fantasie en het concentratie- en 
communicatievermogen van het kind ontwikkeld.
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3 Maak het 
leesuurtje gezellig
Houd iedere dag een leesuurtje 
 – een rustig uurtje waarin jullie 
boeken lezen en bekijken. Zit dicht 
bij elkaar zodat jullie lichaams- en 
oogcontact hebben, en laat niets 
jullie storen. Jullie hoeven een boek 
niet van begin tot eind te lezen. 
Alleen het bladeren en het onder 
woorden brengen van dat waar 
uw kind zich voor interesseert is 
een goede manier om taalgevoel 
te stimuleren. 



”Praatlees” en bekijk de foto’s  
Vaak is het makkelijker om de aandacht van uw 
kind te trekken door te “praatlezen”, oftewel in 
eigen woorden vertellen, en het gebruik maken 
van verschillende stemmen, geluiden en gebaren. 
Zorg dat u de plaatjes aanwijst en bespreekt. Dat 
helpt het kind het verhaal te volgen en geeft nog 
meer mogelijkheden om nieuwe woorden te leren. 

Lees, zing en vertel 
in alle talen van uw kind
Onderzoek wijst uit dat kinderen die 
worden voorgelezen een veel grotere 
woordenschat krijgen en dat kleine 
kinderen meerdere talen tegelijk 
kunnen leren. Lees, zing en vertel 
dus in al uw en uw kinds talen! Dat 
komt de taalontwikkeling van uw 
kind ten goede.

Vertel samen
Laat uw kind meedoen met het vertellen wanneer jullie lezen, 
bijvoorbeeld door uw kind woorden en zinnen in te laten vullen 
of vragen te beantwoorden. Zorg dat u bevestigt wat uw kind 
zegt en bouw daarop voort. Op die manier laat u zien hoe uw 
kind zijn/haar taal kan ontwikkelen. Wanneer jullie een boek 
meerdere keren hebben gelezen kan uw kind het hele verhaal 
misschien zelf vertellen vanuit wat er gebeurt op de plaatjes. 

Doe mee met de Taaltrein
Met kinderboeken kan u kinderen helpen om alle 
delen in de taal te ontwikkelen, zoals taalbegrip, 
woordenschat, grammatica en uitspraak. Vraag 
in de bibliotheek naar boekenlijsten van de Taal-
trein met tips voor geschikte boeken!

Boeken lenen 
in de bibliotheek 

is gratis. 
Welkom!
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De taaltrein geeft raad en tips aan ouders en 
anderen in de omgeving van uw kind over hoe 
de taalontwikkeling van uw kind gestimuleerd 
kan worden. De Taaltrein stopt bij verschillende 
stations waar kinderen verschillende delen van 
hun taal kunnen ontwikkelen. De een heeft wat 
meer tijd per station nodig dan de ander. 
Iedereen mag meerijden in de Taaltrein! 
 
De Taaltrein is een samenwerking tussen 
bibliotheken, logopedisten en kinderopvangen 
in de regio Stockholm. De tekst is geproduceerd 
door de logopedisten Elvira Ashby en 
Linnea Anderberg in samenwerking met de 
regiobibliotheek Stockholm. 
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