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AANVRAAGFORMULIER

Helpdesk Meertaligheid

Contactgegevens aanvrager

Aanhef	 	 	 De	heer	 Mevrouw
Voornaam	
Achternaam
Straat	en	huisnummer
Postcode
Stad
Land
Mailadres
Telefoonnummer	(vast)

Samenstelling gezin
Namen	van	de	ouder(s)/verzorger(s)

1.
2.

Gegevens	van	de	kinderen*

Naam Geslacht Geboortedatum (dd/mm/jjjj)
					M						V
					M						V
					M						V
					M						V
					M						V
					M						V

*	Mocht	u	binnenkort	gezinsuitbreiding	verwachten,	dan	kunt	u	bij	de	geboortedatum	aangeven	rond	welke	
datum	het	kind	wordt	verwacht.

Zijn	er	naast	de	ouder(s)/verzorger(s)	andere	volwassenen	die	op	structurele	basis	zorg	
(gaan)	dragen	voor	de	kinderen?	(Bijvoorbeeld	oppas,	grootouders	of	tante)

						ja,	namelijk:

						nee
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Talen
Welke	talen	worden	er	in	uw	gezin	en	in	de	directe	omgeving	van uw kind(eren)	gesproken?	
Geef	zo	specifiek	mogelijk	aan	om	welke	taal	het	gaat,	bijvoorbeeld	om	een	specifiek	dialect.

Taal	A
Taal	B
Taal	C
Taal	D

Taalaanbod
Kunt	u	aangeven	wanneer	de	talen	uit	de	vorige	vraag	met	uw	kind(eren)	worden	gespro-
ken,	op	welk	niveau	en	hoe	vaak?	Selecteer	met	behulp	van	het	pijltje	het	best	passende	
antwoord.

Wie/wat Welke taal Hoe vaak? Welk niveau?
Vader Taal	A

Taal	B
Taal	C
Taal	D

Moeder Taal	A
Taal	B
Taal	C
Taal	D

Broertjes/zusjes Taal	A
Taal	B
Taal	C
Taal	D

Familie	van	vader Taal	A
Taal	B
Taal	C
Taal	D

Familie	van	moeder Taal	A
Taal	B
Taal	C
Taal	D

School Taal	A
Taal	B
Taal	C
Taal	D

Vriendjes Taal	A
Taal	B
Taal	C
Taal	D
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Wie/wat Welke taal Hoe vaak? Welk niveau?
Oppas Taal	A

Taal	B
Taal	C
Taal	D

Woonomgeving/
in	de	buurt

Taal	A
Taal	B
Taal	C
Taal	D

Specifieke vragen
Ter	info:	Meertaligheid	veroorzaakt	geen	taalachterstand,	en	ook	geen	spraak-	of	taalontwikkelings-
stoornissen.	Omgekeerd	kan	het	wel	een	extra	zorg	zijn	wanneer	een	kind	met	een	dergelijke	
achterstand	of	stoornis	opgroeit	in	een	meertalige	omgeving.
De	Taalstudio	is	u	ook	in	zo’n	geval	graag	van	dienst	met	praktisch	advies.	Wij	stellen	echter	geen	
diagnose;	hiervoor	kunt	u	terecht	bij	een	audiologisch	centrum.

Heeft	u	alvast	specifieke	vragen	met	betrekking	tot	de	meertalige	opvoeding	die	u	zeker	
aan	de	orde	wilt	laten	komen?

Vraag	1:

Vraag	2:

Vraag	3:

Belafspraak
Op	welk	dagdeel	wilt	u	bij	voorkeur	de	belafspraak	inplannen?

Maandag	 	 overdag	 ‘s	avonds
Dinsdag	 	 overdag	 ‘s	avonds
Woensdag	 	 overdag	 ‘s	avonds
Donderdag	 	 overdag	 ‘s	avonds
Vrijdag	 	 overdag	 ‘s	avonds

De	door	u	verstrekte	gegevens	worden	alleen	gebruikt	door	de	Taalstudio	ter	voorbereiding	op	het	
persoonlijk	adviesgesprek	met	de	Helpdesk	Meertaligheid,	en	zullen	onder	geen	beding	worden	
verstrekt	aan	derden.

Een	consult	aan	de	Helpdesk	Meertaligheid	bedraagt	€	95	(incl.	btw).	De	factuur	dient	vóór	het	
consult	voldaan	te	zijn.

Sla	het	ingevulde	formulier	op	uw	computer	op	en	verstuur	het	per	e-mail	aan:
helpdesk.meertaligheid@taalstudio.nl.
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