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Tips voor het leren van een taal
s

1 HEB
EEN DOEL

‘Maak een lijst van de redenen

waarom je een nieuwe taal leert.

Pak die erbij zodra je het gevoel

krijgt dat je op wilt geven.’
— Serina.

Welke taal zou je willen leren

en waarom?

Taal:

Reden(en):

2 ZORG
VOOR
SUPPORT
Schrijf de namen op van

mensen op wie je kunt

terugvallen als het tegenzit.

‘Toen ik Spaans leerde, waren

anderen die de taal leerden mijn

“supportteam”, en we moedigden

elkaar aan. Ik sprak met ze over

de uitdagingen en hoe zij daarmee

omgingen.’ — Helena.

‘Je krijgt een taal pasecht onder de knie als jeer helemaal voor gaat.’— Christopher.
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3 VECHT TEGEN
ONTMOEDIGING

Welke kleine doelen kun je stellen die

makkelijk te bereiken zijn en je helpen

te vechten tegen ontmoediging?
‘De ene dag denk je: het is

me gelukt!, en de volgende dag

denk je: ik weet helemaal niets!’

— Vivian.

‘Wees niet ontmoedigd
als anderen sneller zijn
dan jij. Iedereen is anders.’— Thomas.

4 OEFEN
ELKE DAG ‘Als je echt je best doet, dan

leer

je sneller. Doe je minder je best,

dan ga je ook minder snel voo
ruit.’

— Danielle.Schrijf op hoeveel tijd je

elke dag kunt besteden

aan het leren van een taal.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
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5 PROEF
DE CULTUUR

‘Ik probeer meer te weten te komen over

de mensen die de taal spreken die ik leer.

Ik let erop hoe ze dingen doen, ik proef hun

favoriete eten en luister naar hun muziek.

Bij het leren van een taal komt zo veel meer

kijken dan alleen de taal!’ — Alexis.

Wat zou je kunnen doen om je

aan de cultuur aan te passen?

6 BEZOEK
HET LAND

‘We zijn 8 maanden naar Chili geweest.

Doordat we de hele dag Spaans hoorden,

pikten we de taal snel op.’ — Natasha.

Markeer welk deel van de

wereld je graag wilt bezoeken.

‘Lees, schrijf, praat en

luister. Om vloeiend

te worden in een taal,

moet je dit alle vier doen.’

— Allison.Of je nu naar een ander

land kunt reizen of niet,

waar kun je altijd heen om

mensen te ontmoeten die

de taal spreken die je leert?
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