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Voorlezen is niet alleen heel fijn om samen met uw kind te doen, even een
momentje samen. Het is ook nog ontzettend waardevol voor de taal- en
sociaal-emotionele ontwikkeling. Nieuwe woorden en zinnen leren, samen praten
over verhalen, nieuwe kennis leren en ideeën opdoen, met personen meeleven of
op avontuur gaan naar verre landen. Dit geldt niet alleen voor jonge kinderen.
Ook oudere kinderen, die al zelf kunnen lezen, genieten enorm van voorlezen.
Wist u dat voorlezen samen met het zelf lezen van boeken de snelste manier voor
kinderen is om nieuwe woorden te leren?
Samen lezen is ook zo lekker aanstekelijk. Als kinderen genieten van (voor)lezen, is
de kans groter dat ze daarna ook zelf weer nieuwe boeken gaan lezen. Het helpt ook
als u na het lezen samen praat over wat u samen hebt gelezen. En dat hoeft maar
heel kort.
Boeken gaan daardoor nog meer leven voor kinderen. Om u daar wat ideeën bij te
geven, geven we u in dit blog verschillende voorbeelden. U vindt nog meer
voorbeelden op de kaartjes die onderaan deze blog te downloaden zijn. Knip de
kaartjes uit en kies samen één van de kaartjes na het lezen. Ga samen in gesprek
over de vraag op het kaartje. De volgende keer wordt er weer een nieuw kaartje
gekozen.
We wensen u en uw kind heel veel voorleesplezier!

Voor de kinderen van groep 1 t/m 3
• Blader samen het (prenten)boek door en benoem alles wat je ziet!
• Kijk nog eens goed naar de plaatjes. Heb je het zelf wel eens gezien? Heb je het zelf wel eens mee
gemaakt?
• Maak samen een mooie tekening van de persoon of het dier dat jij het leukste of
belangrijkste
vindt.
• Verzin samen een andere afloop van het verhaal!
• Denk samen na afloop terug aan het verhaal. Wie doen er allemaal mee?
Wat gebeurt er allemaal? Waar speelt het verhaal zich allemaal af?
Voor de kinderen van groep 4 t/m 6
• Voor het lezen: bespreek met elkaar waar het verhaal of boek over zal gaan. Bekijk de plaatjes en
praat over wat je ziet.
• Beantwoord de volgende vragen: Wie komen er in het boek voor? Wat gebeurt er? Waar gebeurt
het? Wanneer gebeurt het? Hoe loopt het af?
• Welk stuk van het verhaal heeft het meeste indruk op je gemaakt?
• Verzamel 5 woorden uit het boek en maak er een verhaal mee. Wat ga jij je vrienden/ vriendinnen
over het boek vertellen?
• Wat vond je het mooist aan dit boek, of het spannendst?
Voor de kinderen van groep 7 en 8
• Welke interessante weetjes staan er in het boek die je nog niet wist?
- Waar zou je nog meer over willen weten?
- Waar zou je de informatie kunnen vinden?
• Stel aan je vader of moeder de vragen: wie, wat, waar, waarom, wanneer en hoe-vragen. Weten ze
het antwoord niet, ga dan samen op zoek naar het antwoord.
• Wie is/zijn er belangrijk in het verhaal? Wat weet je over deze persoon/personen? Maak samen een
lijstje met kenmerken en eigenschappen.
• Maak 6 kaartjes en schrijf op ieder kaartje een stuk van het verhaal, hussel ze door elkaar en leg
ze in de goede volgorde.
• Kies een bladzijde uit het boek en probeer deze zo mooi mogelijk voor te lezen.

Niet iedereen heeft een rijk gevulde boekenkast thuis. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven,
zodat iedereen thuis lekker veel kan voorlezen.
Welke initiatieven zijn er allemaal?
1. Meerdere kinderboekenschrijvers lezen hun boeken voor op YouTube. Zoek bijvoorbeeld eens op
Paul van Loon of Jacques Vriens. Maar niet alleen de schrijvers, ook een hoop fanatieke leerkrachten
lezen (prenten)boeken voor.
2. De bibliotheek: als u lid bent van de bibliotheek, dan kunt u boeken
reserveren via de bibliotheek. De bibliotheek is niet meer open voor bezoek,
maar bestelde boeken kunt u gewoon afhalen. Daarnaast kunt u, als lid,
e-books en luisterboeken lenen en luisteren via www.onlinebibliotheek.nl
Tot je 18e verjaardag is een lidmaatschap helemaal gratis!
3. Je kan gratis naar digitale boeken luisteren op devoorleeshoek.nl.
Ze hebben tijdens de lockdown een gratis actie.
Kijk daarvoor op: www.devoorleeshoek.nl/scholendicht.
4. Yoleo.nl Als u lid bent van de bibliotheek, dan kunnen uw kinderen hun
biebpas koppelen aan Yoleo en zo digitale kinderboeken lezen en luisteren.
5. Bol.com heeft nu een actie, waarbij u boeken voor € 0,01 per boek kunt kopen.
Denk bijvoorbeeld aan ‘Juf Braaksel’ (Carry Slee), ‘De konijnenkeuteldropfabriek’ (Carry Slee)
of ‘Elvis Watt’ (Manon Sikkel).
6. U heeft ze misschien wel eens gezien, de boekenkastjes in de voortuin van een huis of aan de weg.
Pak er gerust een boek uit en raak, samen met uw kind, verloren in het verhaal.
7. Op de website van de nationale voorleesdagen vindt u voorleestips:
www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips
8. Op de site van leesletters zijn teksten te downloaden die u samen met uw kind kunt lezen. U heeft
dan allebei een eigen rol. www.leesletters.nl/Theaterlezen/Gratis-downloads
Downloads
• Kaartjes voor kinderen in groep 1 tot en met 3
• Kaartjes voor kinderen in groep 4 tot en met 6
• Kaartjes voor kinderen in groep 7 en 8
Meer lezen over de verschillende voordelen van voorlezen?
Kijk dan op www.leesmonitor.nu/nl/voorlezen

