DOCUDIENST SIG
Titels over het thema ‘Taaldiagnostiek bij
meertalige kinderen: weet jij hoe het moet?’

Hieronder vindt u enkele aanbevelingen uit onze docudienst terug.
Op de volgende pagina’s kan u een uitgebreide themalijst nalezen.

Meertaligheid onder de loep- Evy Ceuleers (Maklu , 2015)
Het belang van meertaligheid in onze hedendaagse maatschappij kan niet
genoeg benadrukt worden. Dit boek biedt een overzicht van de recentste
inzichten over meertaligheid.

Meertaligheid: een troef! Inspirerend werken met meertalige kinderen op school
en in de buitenschoolse opvang. – Sarah Gielen en Ayse Isçi ( Abimo, 2015)
Wie de rijkdom van de kinderen en hun talige en culturele achtergrond
erkent en benut, kan in zijn werking zoveel meer bereiken: naast hun
motivatie om (Nederlands) te leren, voelen kinderen zich erkend in hun
identiteit en is hun betrokkenheid hoog.

Meertalige ontwikkeling: Adviezen over meertalige opvoeding bij een auditief/
communicatieve beperking- Mirjam Blumenthal (Acco, 2009)
Dit boek biedt handvatten om de advisering aan meertalige ouders vorm te
geven onder meer via achtergrondinformatie over de combinatie van
meertalige opvoeding en verschillende handicaps.

Taalstoornissen bij meertalige kinderen: diagnose en behandeling Manuela Julien (Pearson Benelux B.V., 2013)
Taalstoornissen bij meertalige kinderen geeft inleidende informatie over de
achtergrond van immigranten, de samenstelling van de Nederlandse
maatschappij en de normale meertalige taalontwikkeling. Het boek biedt
een eerste kennismaking voor diegenen die in hun werk te maken hebben
met deze problematiek.

Assessing multilingual children: disentangling bilingualism from language
impairment -Sharon Armon-Lotem (Multilingual Matters, 2015)
This book presents a comprehensive set of tools for assessing the
linguistic abilities of bilingual children. It aims to disentangle effects of
bilingualism from those of SLI, making use of both models of bilingualism
and models of language impairment.

Deze en vele andere titels kan u gratis ontlenen in onze docudienst!
Interesse? De docudienst is elke weekdag open van 9 - 12u (liefst na afspraak)
Boeken kunnen ook opgestuurd worden.
Neem contact op met Sarah Persyn via docudienst@sig-net.be
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