
Veel interactie maakt
voorlezen eens zo leuk. Ga
op zoek naar thema's die je
kind interesseren. Zo kan
een boek leiden tot een

gesprek. Of je kan
natuurlijk ook samen met
je kind verder fantaseren
bij een verhaal. Afwijken

van de bladzijden moet af
en toe kunnen!

 

Ga op ontdekking met je 
kind. Wat vindt je kind 
interessant? Hobby's? 

Sport? Thema in de klas? 
Op school wordt er al 
vaak gelezen wat er 

gelezen moet worden.
Wij, als begeleiders, 

kunnen de kinderen extra 
motiveren door een tekst 
uit te kiezen die het kind 

nieuwsgierig maakt. 
 

Lezen is een enorme
inspanning als het

moeilijk is voor je kind.
Hou leessessies kort, heb

aandacht voor de
concentratie en het

energielevel van je kind.
Kies er voor om de tekst
af te werken maar om de

beurt een zin te lezen,
zelf een stuk voor te
lezen en daarna wat

vragen stellen,… 
 
 

Ga in interactie Onderzoek voor je
leest

Bekijk met je kind eerst het
boek. Wat staat er op de cover?

Wat is de titel van het boek?
Waar zou de tekst over kunnen

gaan? Je kind gaat volop
fantaseren. De interesse is

gewekt! Na het lezen kun je
terugkomen op jullie 

voorspellingen. 
 
 

beeld (samen) uit wat je 
leest
lees over onderwerpen die 
je kind interesseren
prikkel je kind: 

Het is belangrijk om een doel 
te koppelen aan het lezen. 

'Lezen om te lezen' is vaak niet 
zo interessant voor kinderen. 

Zeker niet als ze moeite 
hebben met lezen. 

      knutsel iets uit je boek, 
      stel vragen, wek                          

 

Lees met een doel

Sluit aan bij de
leefwereld

Ga samen naar de
bib

Niets leuker dan zelf neuzen 
tussen de boeken. Ga samen 

met je kind op onderzoek in de 
bib. Hoe vind je wat je nodig 
hebt? Kun je de verschillende 

pictogrammen ontcijferen? Wat 
vind je nog meer in de bib 

behalve boeken? Als het kind 
zelf een boek heeft kunnen 

uitkiezen kan dit extra motiveren 
om er in te lezen. 

 
 

Gebruik in plaats van een
voorleesboekje of verhaal

eens een toneeltekst. Ieder
krijgt een rol. Het kan over

enkele zinnetjes gaan. Eerst
kun je samen de tekst lezen,

fantaseren over hoe de
personages er uit zien, waar

ze zijn,… Daarna oefen je
samen de zinnetjes en voer je

je toneel op.
 
 

Speel met taal growth mindset

Geloof in de groei: focus op het
proces in plaats van op het
product. Leer ook je kind de
Growth Mindset te hebben.

Maak een lijstje, lees deze met
je kind. 

 
 
 

"Wat ik niet kan, kan
ik nog leren. Ik werk
hard. Ik leer uit mijn
fouten. Ik mag hulp
vragen. Ik heb lef. Ik
ben goed bezig. Ik ga
mijn dromen
achterna. Ik lach
tijdens het leren."

Kort en krachtig

Jeugdboeken
maand

8 (voor)leestips

nieuwsgierigheid, ...  


