Boek op pad
Taal op pad

a

b
c

100

95

Taalontwikkeling voordat
uw kind naar school gaat

75

25

5

Willem Teellinckschool
VO O R B A S I S O N D E RW I J S

Folder taal op pad 2009a
maandag 6 april 2009 19:56:56

0

Taalontwikkeling van het jonge kind

a

Bij de opvoeding van onze kinderen neemt de
taalontwikkeling een centrale plaats in.
Al vanaf dat uw kind in de wieg ligt is er overal taal
aanwezig. Wij praten en spelen al vanaf het begin op
verschillende manieren met ons jonge kind. Daarmee maken wij ook met taal contact.
De mooiste momenten beleven wij als ook ons kind
de eerste reacties, de eerste woordjes laat zien en
horen. Door aandacht te geven aan de ontwikkeling
van de taal helpen wij ons kind om te gaan met de
mensen en de omgeving, met de wereld waarin ons kind
leven mag.
Om deze eerste stapjes op het taalpad op een goede en
leuke manier samen te beleven is het fijn als daarbij
hulpmiddelen als speeltjes, spelletjes, boekjes en
dergelijke voor handen zijn. Door gebruik te maken van de
mogelijkheden van de prenten-boekenbibliotheek kunnen
wij al op jonge leeftijd met de taalontwikkeling bezig
zijn.
Ook de peuterspeelzalen hebben de stimulering van deze
taalontwikkeling nadrukkelijk ter hand genomen. Daarbij
richten ze hun programma zodanig in, dat er een afstemming plaats vindt op het taalontwikkelingsprogramma van
de basisschool. Het mag ons echter niet ontgaan, dat
kinderen daardoor op steeds jongere leeftijd uit de
geborgenheid van het gezin worden gehaald. En wij vinden
het van het grootste belang dat bij de opvoeding van jonge
kinderen het gezin de centrale plaats blijft behouden.
Daarom gaan wij er ook principieel van uit dat de bevordering van de taalontwikkeling in de voorschoolse periode
zoveel mogelijk binnen de gezinssfeer plaats vindt. Met dit
als uitgangspunt bieden wij ouders bepaalde
handreikingen om de taalontwikkeling van
hun jonge kind(eren) te stimuleren.
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'Boek op Pad'

g

Allereerst is op onze school een prentenboekenbibliotheek gestart. Deze prentenboekenbibliotheek is toegankelijk voor
ouders met kinderen in de voorschoolse en
vroegschoolse periode en dus bedoeld voor
kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar.

h

De prentenboekenbibliotheek is geopend op
dinsdagmorgen van 08.30 uur tot 09.30
uur.
Gedurende deze tijd kunt u, al dan niet met
uw kind(eren), naar de hal van de onderbouw
van de school komen om leuke prentenboeken (zoals badboekjes en hard kartonnen
boekjes met dierengeluiden voor de jongste
kinderen) uit te zoeken.
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Desgewenst kunt u zich daarbij laten
adviseren door de aanwezige leesmoeders,
met wie u eventueel ook van gedachten kunt
wisselen over de voortgang van de taalontwikkeling van uw kinderen die nog niet
naar school gaan. Tijdens het bezoek kunt u
zich voor een abonnement op de prentenboekenbibliotheek aanmelden. Wie voor het
eerst lid wordt, ontvangt een welkomstboekje waarin ook het reglement en het
overzicht van de aanwezige boeken zijn
opgenomen.
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'Taal op Pad'
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Na 'Boek op Pad' hebben wij het project 'Taal op Pad' ontwikkeld. Rond thema's als naar opa en oma, samen naar de
supermarkt of met mama in de keuken worden mogelijkheden geschetst en suggesties gedaan om de taalontwikkeling van uw kind(eren) te bevorderen en daarmee
een goede instroom op de basisschool mogelijk te
maken.
Daarbij richten we ons op ouders met kinderen in de
leeftijd van 2-4 jaar. Per schooljaar worden dan een
aantal voorleesmorgens georganiseerd, waarop de themaboekjes worden geïntroduceerd. U bent met uw peuter op
deze voorleesmorgens van harte welkom.
Het is de bedoeling de deelnemende ouders te laten zien
welke activiteiten rond de thema's binnen de gezinssituatie
mogelijk zijn.
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'Opvoeding op Pad'
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In samenwerking met het consultatiebureau/GGD worden
bijeenkomsten over taalontwikkeling op jonge leeftijd,
opvoedingsvragen en de ontwikkeling van jonge kinderen
georganiseerd. Deze bijeenkomsten vinden dan plaats op de
schoollocatie in de u bekende omgeving. Ze worden u bekend
gemaakt via de contacten die u heeft met het consultatiebureau.
Gezien het belang van een goede taalontwikkeling willen wij
gezamenlijk graag bevorderen dat onze jonge kinderen op
deze manier veel in aanraking komen met taal.
We hopen dat onze projecten 'Boek op Pad', 'Taal op Pad' en
'Opvoeding op Pad' daaraan mogen bijdragen.
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