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een zo groot en breed mogelijke woorden-
schat aan. Gebruik bijvoorbeeld bewust sy-
noniemenomongemerktdewoordenschat
vanjekinduit tebreiden.Nogeentip: laat je
kinderenbellenof skypenmet je thuisland.
Of stuur zeeraf en toeopvakantie.»
Tom:«Alvansindshungeboortehebbenwe
onzezoonsineentweetaligbadgegooid.Al-
tijdopeenspeelsemanier,wantdat lijktme
wel een voorwaarde: het moet leuk blijven
voor je kind. Dankzij het internet is het nu
makkelijker dan ooit om Daniel en Jacob
Spaanstalig lees- en kijkvoer aan te bieden.
ViaYouTubeverslindenzealleepisodesvan
‘MasterChef Junior’ inhet Spaans.»

5 Zet door

Orioni: «Alsouder speel jedehoofdrol inde
meertalige opvoeding van je kind. Hem of
haar een tweede taal leren is leuk en geeft
voldoening,maarhet vraagt behoorlijkwat
inzet om er naast je drukke job en sociale
agenda steeds weer energie in te steken.
Vooral woordenschat uitbreiden, is een in-

Een beetje www in huis

Like! (of toch niet)
De ‘vind-ik-leuk’-knop op Facebook is intussen

wereldberoemd,maar met deze leuke stem-
pels kan je ook in het echte leven aangeven

wat je leuk of net niet leuk — wij denken spon-
taan aan die vervelende factuur — vindt.

www.megagadgets.be (12,95 euro)

Fridgebook
Met deze leuke magneten maak je van je
koelkastdeur een echte Facebookwall.
Met de meegeleverde whiteboardstift
kan je op elk moment van de dag je status
aanpassen,maar dan wél alleen bestemd
voor de ogen van je huisgenoten.
www.megagadgets.be (14,95 euro)

Instagram-manicure
Foto’s van pasgelakte nagels in frisse lentekleurtjes zijn
populair op Instagram.Deze manicureset in de
vorm van het Instagram-logo is een kiekje op
zich waard.
www.meninos.com (11 euro)

Posten op Twitter
Een korte en krachtige boodschap doorgeven

zonder dat al je virutele volgers het kunnen zien?
Dat kan met deze leukeTwittermemo’s,

kleefbriefjes waarop je met een gewone
pen kan tweeten.

Een complimentje over
de kookkunsten van
moederlief bijvoor-

beeld:@mama,
jouw #spaghetti is

de allerbeste!
www.igadgets.be

(9,95 euro)

Ook verslingerd aan het wereldwijde web en sociale media? Zelfs als het
internet plat ligt,brengen deze gadgets je toch in virtuele sferen.Zo haal je
een beetje www in huis.

JOKEVAN CAESBROECK

Links en rechts
nooit verwisseld
Aandelenzendragersdienaeendagjetikken
maar niet genoeg krijgen van het toetsen-
bord: met deze leuke houder deponeer je je

lenzenintweetoetsen.
De letters kan je al ra-

den:Lvoorjelinker-,
R voor je rechter-

lens.
www.ditverzin-
jeniet.be

(6,95 euro)

Blijf ‘s nachts actief
Ideaal voor wie de sociale media ook bij het
slapengaan niet uit z’n hoofd krijgt.Zet gerust
die smartphone uit,want met deze kussens
in de vorm van socialmedia-logo’s lig je
letterlijk tussen Facebook en Instagram in.
www.etsy.com (36,92 euro/stuk)

Hashtag-das
EenTwitter-verslaafde wederhelft of een
vriend die zelfs in gewone gesproken zin-
nen hashtags gebruikt? Dan is deze das vol
met de befaamde ‘hekjes’ een ludiek ca-
deautje dat kan tel-
len.#grappig!
www.zazzle.be
(38,95 euro)

Koek en ei met
social media

Verzot op sociale media én verse koekjes uit de
oven? Met deze leuke vormpjes kan je het

beste van twee werelden combineren.
Tijd voor een feestje onder socialmedianerds?

www.etsy.com (vanaf 2,50 euro/stuk)

tensieve opdracht voor kind én ouders: als
ouder zou je voortdurend alertmoeten zijn
ombijvoorbeeldsynoniemenaantebieden,
maardat luktnueenmaalnietaltijd.Probeer
vol te houden, ookwanneer je het even beu
bent of je kind tegendraads doet. Als je op
een gegevenmoment stoptmet het aanbie-
denvantweetalen,zal jekindheelsnelweer
kwijtraken wat het heeft opgestoken. Dat
zouzondezijn.»
Tom: «Bij ons is die tweetalige opvoeding
geen opdracht. Het gaat nog altijd automa-
tisch enveel inspanningkomterniet bij kij-
ken. Integendeel: Carmen en ik kunnen al-
tijd onze moedertaal spreken en hoeven
nooitnatedenkenoverhoeweietsverwoor-
den. Daniel of Jacob hebben zich ook nooit
verzet. Voor hen is dit een doodnormale si-
tuatie. Net zoals er kindjes zijn die zowel
voetballen als tennissen, en kindjes die al-
leen voetballen of alleen tennissen, zijn er
kindjesdiemeerderetalensprekenenkind-
jesdiemaaréén taal spreken.»

6Wees niet
te streng

Orioni: «Voortdurend op de vingers getikt
worden, maakt kinderen onzeker en kan er
zelfs voor zorgen dat ze een taalafkeer krij-
gen. Zoek daarom een gulden middenweg.
Maakt jekindeenfoutterwijlhet jouietsbe-
langrijksvertelt,onderbreekdannietenlaat
de foutpasseren.Opanderemomentenkan
jefoutenrustigcorrigerenofuitleggenwaar-
omhet zo of zo hoort. Vooralwoordenschat
isessentieelvooreengoede taalbeheersing.
Beperk je dus vooral tot feedback wanneer
je kind vaak de talen door elkaar haalt, of
consequenteenwoordverkeerdgebruikt.»
Tom: «Streng zijn we nooit geweest, dat
werktalleenmaaraverechts.Foutengaaner
meestal vanzelf uit, merken we. Zelfs de
meest hardnekkige. Wellicht door de in-
vloedvanhetSpaanszeggenDanielenJacob
bijvoorbeeldweleens ‘jehebtmegeschrok-
ken’ of ‘je gaat me toch niet schrikken’. Het
werkwoord asustar — schrikken — gebruik
je inhetSpaansnamelijkzónder ‘doen’.Zul-
kefoutjesverbeterenwe,endaarnaspreken
ze het een paar keer spontaan correct uit.
Doorgaans pakt dat, en vergissen ze zich
minderenminder.»

Sleutel tot een

succesvoller leven?
Devreesdateenmeertaligeopvoedingkin-
derhersentjes zou uitputten en een achter-
stand in de schooltaal zou veroorzaken, is
achterhaald. Meer nog: onderzoek toont
aandattweetaligennietalleenoptaalmaar
ook op andere terreinen beter scoren.

Meertaligekinderenzoudenondermeerbeter
kunnen plannen, multitasken en informatie
verwerken, zich beter kunnen focussen en
makkelijker bijzaken wegfilteren.Ook het op-
pikkenvaneenextrataalzoumakkelijkergaan,
omdat ze — los van betekenis — voortdurend
met talen spelen.Tweetaligheid zou ook be-
schermentegendementie:bijmensendiehun
hele leven lang consequent meerdere talen
spreken,duiken de eerste tekenen van Alzhei-
mer gemiddeld vijf jaar later op.
Charlotte Mostaert, experte tweetaligheid bij
CODE, het expertisecentrum voor ontwikke-
ling en leren van Hogeschool Thomas More
(Antwerpen): «Meertaligekinderendoencon-
tinu aan hersentraining door te switchen tus-
sen talen,maar het ene kind is het andere niet.
Bij wie van nature meer taalaanleg heeft én
lang genoeg een rijk taalaanbod krijgt aange-
boden, zullen de voordelen wellicht groter
zijn.» Doen ouders hun kinderen dan tekort
door ze maar in één taal op te voeden? «Alsou-
ders twee talen in hoge kwaliteit en kwantiteit
kunnen aanbieden, zijn er geen nadelen, wel
enkelevoordelendievankindtotkindkunnen
verschillen.Maar wees gerust: je kind zal geen
achterstand ontwikkelen omdat het thuis
maar één taal hoort. Een taalvaardig kind dat
eentalig isopgevoed,zal laterevenvlotandere
talen leren. In welke taal je je kind ook groot-
brengt,zorg voor een rijk taalaanbod.»
Meertaligopvoeden.Uwkindzaludankbaarzijn.
Marinella Orioni.Van Gennep.€16.

Alleen in het weekend?

Alsouderkanjejekindpasgoedeenandere
taal leren als je die zelf tot in de puntjes be-
heerst,beweert Orioni.En dat doe je alleen
met je moedertaal. Met het hele gezin op
zondag Engels spreken in de hoop dat je
dochterstraksinhetmiddelbaarbetermee-
kan,is dus niet zo’n goed idee?

Expert Charlotte Mostaert:«Als je kind vragen-
departij isenjulliezelf foutloosEngelsspreken
en dus goede rolmodellen zijn,kan dat gerust.
Maakerzekergeen‘Engelse les’van,maarbied
taal aan in concrete situaties.Doe het niet als je
het Engels niet goed machtig bent, want dan
geef je jeeigenfoutendoor.Gajekinderenook
niet dwingen.Als ze er zelf niet het nut van in-
zien,krijg jehenmoeilijkgemotiveerd.Zeggen
van ‘straks haal je dan betere punten’, is geen
goede manier om je kind voor een nieuwe taal
warm te maken.»
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