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Bibliotheken en scholen delen uit 
Boekenactie om voorlezen te stimuleren 

 

De Limburgse bibliotheken delen de komende weken voorleesboekjes uit bij scholen in hun regio. Het 

boekje is bedoeld voor kinderen uit groep 1 van de basisschool. Door deze boekjes uit te delen hopen de 

bibliotheken dat ouders meer gaan voorgelezen. Deze actie is opgezet door Cubiss, in nauwe samenwerking 

met de bibliotheken. 

 

Belang van voorlezen 

Voorlezen is belangrijk en vooral gezellig! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest of 

overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt.  

Voorlezen heeft een positief effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip. Het is goed voor de 

taalontwikkeling van kinderen. 

Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek, maar veel ouders weten dit niet. In het boekje zit een 

boekenlegger die ouders daar op wijst. De Limburgse bibliotheken hebben diverse voorleesboekjes in hun 

collectie. Je kunt er ook terecht voor advies over welk boekje bij je kind past. En bibliotheken organiseren 

vaak leuke activiteiten voor kinderen. 

 

Samenwerking scholen 

De samenwerking tussen bibliotheken en scholen is belangrijk. Samen staan zij voor de belangrijke taak om 

kinderen te leren lezen. En om ze het plezier van lezen bij te brengen. 

Door het uitdelen van de boekjes komen de bibliotheken weer in gesprek met de scholen. Ouders van 

kinderen die beginnen in groep 1 willen graag alles weten over de ontwikkeling van hun kind. Voorlezen 

speelt daar een belangrijke rol in. 

 

BieBie 

Hoofdrolspeler BieBie woont in Bibliotheek Venlo. In het boekje gaan BieBie en Aapie op zoek naar een 

boek. Dat doen ze natuurlijk in de bibliotheek.  

 

 

 Noot voor redactie (niet voor publicatie) 

Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. 

Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken.  

Door middel van onderzoek, scholing, evenementen, producten en publicaties helpen we hen verder. 

Verschillende expertises, effectieve samenwerkingen en prettig klantencontact dragen bij aan het 

maatschappelijk eindresultaat: een leven lang leren! www.cubiss.nl  
 

Kijk voor meer informatie op onze site. Of neem contact op met  

 Pascalle Haenen, projectleider Jeugd & Onderwijs van Cubiss Limburg via 06 15 31 23 61 of 

p.haenen@cubiss.nl 

 Marloes Antens, projectmedewerker Cubiss via 06 14 14 54 83 of m.antens@cubiss.nl.  
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