
MEERTALIGHEID
Iemand gebruikt verschillende talen met verschillende gesprekspartners.
Meertalig opvoeden is verrijkend, zinvol en uitdagend.

Veel kinderen in Nederland groeien meertalig op.
Vaak weet je als ouder niet waar je naar toe moet met vragen over meertaligheid.
Ouders krijgen vaak verschillende adviezen.

Vragen die u kunt hebben

     Welke talen wil ik dat mijn kind leert?
     Wat kan ik doen bij het taalleren?
     Mijn kind praat twee talen tegelijk, wat nu?
     Wat doe ik als mijn kind weigert om een van de talen te spreken?
     Kan ik de talen zelf wel goed aanbieden?
     Zorgt meertaligheid voor problemen op school?

Kennis is nodig om deze vragen te beantwoorden. 
De opzet van de cursus is kennis delen. U als ouder hebt kennis over uw kind 
en uw gezinssituatie. De trainers kunnen u helpen met hun kennis over taalleren, 
meertaligheid en kennis van de cultuur. Andere ouders kunnen u helpen met 
hun ervaring over meertaligheid en opvoeding.

De cursus “meer talen tegelijk” bestaat uit vier bijeenkomsten.
Er wordt gewerkt met een lesmap en beeldmateriaal (DVD). 
Met elkaar worden taalsituaties en gezinssituaties besproken. 
Theorie en praktijksituaties worden afgewisseld. Ieder gezin is anders en in 
ieder gezin is de taalsituatie anders.
De cursus wordt afgesloten met een uitreiking van een certificaat.
Er is kinderoppas aanwezig.

Na de cursus Talen in balans

     Kunt u beter beslissingen nemen over het meertalig opvoeden van uw kind
     Bent u zich bewust van uw rol in de taalontwikkeling van uw kind
     Heeft u kennis gemaakt met andere ouders en hun aanpak
     Heeft u algemene kennis opgedaan over meertalig opvoeden
     Heeft u praktische tips gekregen voor meertalig opvoeden
     Heeft u geleerd welk taalplan past bij uw gezinssituatie
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Waar en wanneer
Cursusdata, locatie en tijden kunt u vinden op het inlegvel

Door
De cursus wordt gegeven door een logopedist en een schoolcontactwerker. 
Beiden werkzaam voor Stichting PAS.

Informatie
info@stichtingpas.nl
026-7600907
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