
Voorleesroutines 
‘Zo doen wij dat altijd’
    
Workshop over het organiseren van het voorlezen in de kinderopvang



Voorleesroutines 
zijn min of meer vaste 
patronen die zijn ontstaan 
als je kinderen voorleest.
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Doel van de workshop

• de bestaande routines onder de loep nemen 
• nieuwe inzichten krijgen
• routines aanpassen, verbeteren of nieuwe routines toe gaan passen

 



Het effect van de routines 
moet zo positief mogelijk 
zijn voor het leesplezier
en de ontwikkeling 
van de kinderen.
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De nadruk ligt op:

• De kwaliteit van de interactie 
• De mate waarin kinderen actief mee kunnen doen met het voorlezen. 
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1 – Voorlezen aan kinderen apart of samen in een kleine of grote groep 

2 – De voorleesplek – waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar

3 – Het voorleesmoment - wanneer lees je voor

4 – Hoe pak je het aan: Introduceren en afsluiten van een geplande voorleessessie

5 – Extra aandacht voor laagtaalvaardige kinderen
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Routine 1 
- Voorlezen aan kinderen apart of 
  samen in een kleine of grote groep



Een baby kun je het 
beste individueel voorlezen 
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Stelling 1:



Een dreumes van anderhalf jaar 
heeft het meest aan voorlezen 
als hij mee mag luisteren met 
oudere kinderen die worden 
voorgelezen.   
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Stelling 2:



Voorlezen aan een grote groep 
peuters geeft meer kans op 
leesplezier dan voorlezen in 
een kleine groep.    
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Stelling 3:



Een laagtaalvaardig kind 
leert veel van andere 
kinderen tijdens het 
voorlezen in een kleine groep.   
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Stelling 4:
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Routine 2 
De voorleesplek – 
waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar



Op schoot in je armholte 
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Recht voor je op je bovenbenen
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Op het speelkleed op de grond
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Aan tafel
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Op de bank

Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’
Routine 2 – De voorleesplek – waar en hoe zit je ten opzichte van elkaar



Kinderen zitten tegenover je op kussens, bank of stoeltjes
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Routine 3 
Het voorleesmoment - Wanneer lees je voor?



Wie leest voor tijdens 
het tussendoortje of 
tijdens het eten?   
    

7)
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Wie leest voor als kinderen 
moeten wachten tot ze 
opgehaald worden?     
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Wie leest voor op een vast 
moment op de dag?     
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Wie leest voor tijdens of 
na een verzorgingsmoment 
of na de voeding?      
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Wie leest voor als een kind 
aandacht, troost of rust 
nodig heeft?     
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Wie leest voor als een kind 
zelf een boek kijkt of met 
een boek bij je komt?    
    

12)
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Routine 4 
Hoe pak je het aan: 
introduceren en beëindigen van een voorleessessie
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Routine 5 
Hoe lees je laagtaalvaardige kinderen voor? 



• Welke bestaande routines ga je behouden
• Welke routines ga je aanpassen
• Welke nieuw routines ga je toepassen  

Voorleesroutines ‘Zo doen wij dat altijd’
Routine 5 – Het voorleesmoment - Wanneer lees je voor?



Succes en veel voorleesplezier! 
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