
 

Hoe oefenen 
kinderen 

Nederlands? 
Waar oefenen 

kinderen 
Nederlands? 

Wat kan je doen 
als ouder?

Kinderen leren 
en oefenen niet alleen 

NEDERLANDS op School. 
Het is ook goed 
om Nederlands 

te oefenen 
in de vrije tijd.
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Ga naar een Nederlandstalige familievoorstelling of fi lm in het 
cultuur- of gemeenschapscentrum. Het programma vind je vaak 
in een brochure of een infoblad van de gemeente. Je kan ook een 
activiteit zoeken op www.uitmetvlieg.be.  

Ga je naar de winkel, de bakker of de slager? Dan kan je ook Nederlands 
oefenen met je kind. Maak samen een boodschappenlijstje. Laat je kind 
bij de bakker een brood bestellen in het Nederlands. 

 In het pictogrammenboekje (nr. 1) vind je woorden en illustraties voor je boodschappenlijstje.

Zet thuis of in de auto de radio of een cd met Nederlandstalige 
muziek op. In veel bibliotheken vind je cd’s met Nederlandstalige 
liedjes voor kinderen. 

 De cd’s ‘de ReisRus’ en ‘Boer’ zijn speciaal gemaakt voor kinderen die Nederlands 
leren. Je vindt er een boekje bij met spelletjes en oefeningen bij de liedjes.

Kijk met je kind naar Nederlandstalige tv-programma’s. Op de 
zenders Ketnet en VTMkzoom vind je informatieve en leuke 
programma’s in eenvoudig Nederlands. 

 Je vindt elke dag een journaal voor kinderen, bijvoorbeeld ‘Karrewiet’ op Ketnet.

Schrijf je kind in voor een taalbad, stage of atelier. Vraag 
informatie in het cultuur- of gemeenschapscentrum, het 
gemeentehuis of aan de leerkracht op school. 

Info NL - FR - DE - EN: welkom.derand.be
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Schrijf je kind in een Nederlandstalige sportclub of vereniging in. Op 
de website van je gemeente vind je informatie. Je kan ook informatie 
vragen bij de dienst sport, cultuur of jeugd van je gemeente. 

 In het sportwoordenboekje ‘Mijn kind wil sporten’ en het voetbalwoordenboekje 
vind je woorden en illustraties.

Lees met je kind Nederlandstalige boeken. Je vindt boeken in de 
bibliotheek. Daar vind je vaak ook leuke spelletjes en een Taalpunt.
Spreek je zelf nog niet goed Nederlands? Lees dan voor in jouw 
moedertaal, dat is belangrijk voor de taalontwikkeling van je kind.
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