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De taalverwerving van een mens situeert zich voor het grootste deel in de periode tussen zijn geboorte en de
leeftijd van 5 jaar. Daarom is het voor iedereen die beroepsmatig met deze kinderen werkt - en niet in het minst
voor de peuter- en kleuterjuf - belangrijk dat hij zicht heeft op dit proces. Enkel op die manier kan er tijdig
ingegrepen worden als er iets mis dreigt te gaan.
Dit boek is dan ook een prima studieboek voor iedereen die met kinderen in de leeftijd van 0 tot 5 jaar werkt. In de
eerste drie hoofdstukken wordt de evolutie van de taalontwikkeling op verschillende leeftijden besproken. Het
eerste hoofdstuk legt uit hoe in de babyperiode het kind wordt voorbereid op het spreken. Belangrijke aspecten
hiervan zijn het luisteren en kijken. Het luisteren laat toe dat het kind de melodie en de klanken van de taal leert
kennen. Het kijken is dan weer een belangrijke factor omdat het kind bijvoorbeeld veel plezier haalt uit het bekijken
van de afbeeldingen uit een voorleesboek. Speciale babyboekjes die bijvoorbeeld knisperen zijn ook van belang
omdat het kind ze kan voelen, horen en manipuleren.
Het tweede hoofdstuk gaat dieper in op de taalontwikkeling van de peuter en hoe die nog verder kan gestimuleerd
worden. Hier komen het éénwoordstadium, het tweewoordstadium en de differentiatiefase aan bod. Aan de hand
van heel veel concrete voorbeelden van deze peutertaal heeft de lezer zeer snel door waarover het gaat. Voor elk
van deze stadia wordt ook aangegeven hoe de taal concreet kan gestimuleerd worden. Ook hier leiden de vele
voorbeelden tot een beter begrip.
De taalontwikkeling van de kleuters is de kern van het derde hoofdstuk. Aan bod komen de ontwikkeling van het
grammaticale systeem, de integratie van taal en denken, de spraakmotorische verfijning en de vloeiendheid van
spreken. Ook hier krijg je naast de meer theoretische uitleg een pak concrete tips en adviezen om de taal verder te
stimuleren.
Het boek Taalontwikkeling en taalstimulering van peuters en kleuters heeft een grote didactische waarde, niet in
het minst door de ingesloten DVD die toelaat het taalverwervingsproces doorheen de verschillende leeftijden te
volgen en die de minimumnormen voor de verschillende leeftijden nog eens extra benadrukt.
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