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Stimuleer uw kind
Als kinderen plezier hebben, zullen ze het spreken van Nederlands niet als een last ervaren. Stimuleer uw kind
door via leuke activiteiten met de taal en cultuur bezig te zijn.
Kies een vast moment
Ook als uw kind Nederlands onderwijs in het buitenland volgt, is het aan te bevelen om ook thuis de
Nederlandse taal te spreken, zelfs al lukt dat elke dag maar even. Kies een dagelijks moment of activiteit,
zoals een maaltijd of een voorleesuurtje, waarin u Nederlands met uw kind spreekt.
(Voor)Lezen
Het is goed om dagelijks voor te lezen en te praten over het verhaal, de karakters en de illustraties. Ook als uw
kinderen eenmaal zelf kunnen lezen blijft voorlezen van grote waarde voor de (taal)ontwikkeling van een kind.
Het is belangrijk dat u uw kind stimuleert om ook zelfstandig te lezen. Zorg ervoor dat de kinderen thuis een
rustige plek kunnen opzoeken waar zij ongestoord kunnen lezen. Het is belangrijk dat kinderen zelf kunnen
kiezen en dat de boeken en/of tijdschriften niet te moeilijk, te ‘ver weg’ of te weinig aansprekend zijn.
Uitproberen en kiezen uit een stapel helpen daarbij.
Luisterboeken
Er is een mooie manier om kinderen de Nederlandse taal te laten beluisteren: tegenwoordig zijn er
luisterboeken van bijna alle populaire Nederlandse kinderboeken. Een deel van de luisterboeken wordt
bovendien door de auteur zelf voorgelezen.
Schrijven
Stimuleer het schrijven in het Nederlands. Laat uw kinderen brieven, chats en e-mails schrijven naar familie,
vriendjes en vriendinnetjes in Nederland.
Films en televisie
Kijk regelmatig samen naar Nederlandse televisieprogramma’s en dvd's en luister naar liedjes, verhalen en
sprookjes op cd. Organiseer ook eens een echte filmmiddag of -avond met lekkere (Hollandse) hapjes, frisdrank
en een aantal leuke Nederlandstalige films en televisieseries.
Radio
Via het internet kunnen kinderen live naar de Nederlandse en Vlaamse radio luisteren. Zo blijven zij in contact
met de Nederlandse cultuur, op de hoogte van de laatste Nederlandse muziek en doen zij en passant vaak ook
Nederlandse woorden op.
Internet
Er zijn legio websites beschikbaar die interessant zijn voor Nederlandse kinderen in het buitenland.
Onderstaand een kleine selectie:
Jeugdjournaal
Kidsweek
De School tv beeldbank Kennisnet Kids pagina
Zappelin
Zapp
Seven Days
Uitzending Gemist
Vakantie
U kunt uw vakanties in Nederland doorbrengen en uw kinderen zo weer even onderdompelen in de taal.
Spelen met andere Nederlandstalige kinderen
Kijk of er mogelijkheden zijn om de contacten van uw kind met andere Nederlandstalige kinderen verder uit te
breiden. Bijvoorbeeld via een zomerkamp.
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