
GESPREKJES VOEREN

DOEL?
Eén van de belangrijkste zaken die we met taal doen is gesprekken
voeren. Om dit te doen heb je heel wat vaardigheden nodig: luisteren
naar de ander, je beurt afwachten, reageren, initiatief nemen. Ouders
leren hoe ze dit kunnen stimuleren. 

WIST JE  DAT . . .
Wist je dat kinderen niet tot goede taalontwikkeling komen als ze geen
kwaliteitsvolle gesprekken aangaan? Niet alle ouders beschouwen hun
kinderen reeds als mogelijke gesprekspartners. Soms ligt de nadruk
vooral op luisteren. 

 

PRAKTISCHE T IPS !
Herinneren ouders zich wie er vroeger met hen als kind praatte? Was
dat ook tijdens spel of op andere momenten? Hoe vonden ze dat?
Hadden hun ouders de gewoonte met hen te spelen? Wat was er
anders, hoe ervaren ze het dat er nu meer aandacht is voor spelen met
je kind? 
Wat is bij jou en moment dat je makkelijker tijd maakt voor gesprekjes
met je kind: bij het winkelen, in de keuken, op wandel, aan tafel, bij
spelen, televisie? Is dit iets dat je automatisch doet, wanneer wel/niet?
Bij jonge kinderen moet je vaak het gesprekje zelf wat op gang houden.
We kunnen eens zien hoe goed dit lukt. Je kan zelf twee handpoppen
gebruiken. Je geeft er één aan een ouder en probeert via de poppen
een gesprekje te voeren.
Je kan hen dat ook per twee laten oefenen. Elk duo krijgt iets van
speelgoed (puzzel, auto’s, popje en kleedjes). ‘het kind’ speelt, ‘de
ouder’ probeert het gesprekje te leiden. 
Na het bekijken van het filmpje kan je ouders laten vertellen over
speelse manieren waarop zij met hun kind gesprekjes zouden kunnen
houden. Laat ze rekening houden met de interesses van hun kind. 
Suggestie voor thuisopdracht: 
Kies een situatie waarin je minder vaak een gesprekje aanknoopt met
je kind en probeer dit hier vaker te doen. 
Film eens een gesprekje. Laat zeker ook je partner eens het gesprekje
voeren en jij filmt!
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