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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.

Meertalig opvoeden / Marinella Orioni. - Amsterdam : uitgeverÐ SWP, [2021]. - 236 pagina's : illustraties ; 23
cm.
Gedetailleerd, goed leesbaar boek voor ouders die hun kinderen meertalig opvoeden. In de inleiding wordt
kort ingegaan op de voordelen en het engagement van en de vragen en twijfels over meertalige opvoeding.
Deel I gaat over de rol van ouders, de taalkeuze, volharding, correctie en taalaanbod. In deel II wordt
ingegaan op de verschillen tussen een-, twee- en drietalige kinderen. Ook over hoe het brein werkt van
meertalige kinderen, hun woordenschat en het mixen van talen. Deel III gaat over aspecten die
samenhangen met de taal, met name de cultuur. Basis voor het boek is een enquête, afgenomen bij ouders,
kinderen en meertalige volwassenen. Deze gegevens worden gekoppeld aan wetenschappelijke resultaten
en geraadpleegde literatuur. Maar ook aan concrete probleemsituaties en vragen van ouders. Zo wil dit boek
een wetenschappelijk onderbouwde gids zijn om een helpende hand te bieden aan opvoeders. Tipje, een
getekend meisje aan de rand van de bladzijde, geeft handige tips. Bijlagen: personenregister; definities van
gebruikte termen; geraadpleegde literatuur; info over de interviews. Vrijwel ongewijzigde herdruk.
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