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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Hoeveel talen spreek jÐ? : wat je altÐd al wilde weten over meertaligheid / Marinella Orioni ; met illustraties
van Sanne Miltenburg. - [Amsterdam] : NiÑo, [2019]. - 88 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm.
Steeds meer kinderen spreken meerdere talen. In zeventien korte hoofdstukken wordt voor kinderen
inzichtelijk gemaakt wat meertaligheid inhoudt. Aan de hand van een (fictieve) basisschoolklas maakt de
auteur duidelijk wat het opgroeien met meer talen in thuis- en schoolsituatie kan inhouden en wat de
voordelen zijn. De opbouw is steeds hetzelfde: eerst de uitleg van een kind over zijn of haar (thuis)talen,
daarna wat feitelijke aanvulling daarvan, vervolgens  een opdracht en tenslotte een weetje. Dit laatste is ook
regelmatig direct op volwassenen gericht. Vooral dat maakt, dat het boek toch op twee gedachten hinkt en
op meer doelgroepen mikt. De vraag is of die op deze manier bereikt worden. Het taalgebruik is helder,
moeilijke begrippen worden duidelijk uitgelegd. Geïllustreerd met zwart-witillustraties, duidelijke druk. Bevat
enkele invulopdrachten. Een van de weinige boeken over dit thema. Voor kinderen vanaf ca. 10 jaar en hun
opvoeders. Bevat invulopdrachten. Ook geschikt voor speciale opvoederscollecties. 
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