
    

Voorlezen: 
lekker blijven 

doen! Hoe maak je (groot)ouders 
bewust van het belang van 
voorlezen, óók als hun kind 
al kan lezen? Een aanpak 
voor bibliotheken en scholen. 
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 blijF Voorlezen!
Bijna alle 0- tot 5-jarigen worden voorgelezen. Daarna leert 
het kind lezen en stopt ongeveer een kwart van de ouders 
met voorlezen. Dat is een grote misser, want voorlezen 
blíjft belangrijk, zeker als het kind al kan lezen. In 
deze publicatie lees je waarom voorlezen ook voor 
oudere kinderen belangrijk blijft en wat je als bibliotheek-
medewerker kunt doen om dit belang bij (groot)ouders 
onder de aandacht te brengen.1

Het verbindt: het voorlezen 
vormt een fijn contactmoment. 
Ouder en kind zijn écht even 
bij elkaar en beleven samen 

hetzelfde verhaal.

Het verrijkt: ouders en 
kinderen ontdekken samen 
nieuwe werelden doordat ze 
lezen over levens en culturen 
van andere (fantasie)plekken. 
Hun fantasie en inlevings-
vermogen wordt hierdoor 
geprikkeld en verrijkt. 

Het versterkt: de ouders en 
hun zoon of dochter leren elkaar 
nog beter kennen. Ouders komen 
erachter wat hun kind interes-
sant, grappig of saai vindt aan het 
boek en wat hij of zij zou doen in 
een bepaalde situatie. En het kind 
hoort dit ook van zijn of haar 
vader of moeder.

Het bevordert: voorgelezen
worden is goed voor de taal-
ontwikkeling van kinderen. Het 
bevordert hun plezier in lezen 
én het traint hun concentratie-
vermogen. Als er veel wordt voor-
gelezen aan een kind, is de kans 
op laaggeletterdheid lager. Het 
plezier van lezen blijft namelijk op 
latere leeftijd hoger en daardoor 
blijven de regelmatig voorgelezen 
kinderen later zelf meer lezen. Dit 
bevordert het schoolsucces.

1

3

2

4

TAALRIJKE THUISOMGEVING

Om laaggeletterdheid bij kinderen tegen te gaan, is het 
belangrijk dat je hen een taalrijke thuisomgeving biedt. In 
een taalrijke thuisomgeving wordt er veel samen gezongen 
en gepraat, wordt er regelmatig voorgelezen en gesproken 
over boeken, lezen ouders zelf, zijn er veel boeken, kranten 
en tijdschriften aanwezig en gaan ouders met hun kinderen 
naar de bibliotheek.

Feiten en cijfers rond laaggeletterdheid 
(Nederland): voorlezen helpt 
laaggeletterdheid voorkomen 2 

> 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite 
    met lezen, schrijven en/of rekenen.

> Laaggeletterden zijn drie keer zo vaak afhankelijk van een 
    uitkering als niet-laaggeletterden (23,8% tegenover 9,3%).

> Laaggeletterden zijn ruim twee keer zo vaak langdurig 
    arm als niet-laaggeletterden.

> 17,9% van de 15-jarigen heeft een taalachterstand.

> Laaggeletterden maken meer gebruik van huisartsen- en ziekenhuiszorg.

> 57% van de laaggeletterden (in werkzame leeftijd) heeft werk.

> Laaggeletterden zijn minder politiek en maatschappelijk actief. 

1 Kwestie van lezen. Ouders betrekken bij (voor)lezen. Stichting Lezen
2 Stichting Lezen en Koninklijke Bibliotheek  (2019). Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid met de gezinsaanpak

4 REDENEN 

Voorlezen aan kinderen die al kunnen lezen, is belangrijk 
om vier belangrijke redenen:
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Maar wat lees je dan voor?
Als je als bibliotheek het voorlezen vanaf groep 4 gaat stimuleren, dan is het natuurlijk 
wel handig als je ouders kunt voeden met voorleesboekentips. Want wat kunnen ouders 
allemaal voorlezen aan hun wat oudere kind? Vooruit met voorlezen, een initiatief van 
Stichting Lezen, selecteert ieder jaar een lijst met voorleesboeken voor groep 5 t/m 8. 
Ze selecteren daarbij op de volgende criteria:

• beeldend taalgebruik • mooie schrijfstijl • eigenheid van de auteur • aansluitend bij beleving/
leeftijd • boeken die leerlingen zelf niet zo gauw zullen kiezen • gelaagde 
verhalen4 • liefst in hoofdstukken ingedeeld met cliffhangers, maar in elk geval zo 
geschreven dat leerlingen nieuwsgierig blijven naar hoe het verhaal verloopt

Ken je boeken die voldoen aan bovenstaande criteria? Raad die aan! Heb je inspiratie 
nodig? Bekijk dan de lijst van Vooruit met voorlezen of doe je voordeel met de voorlees-
boekentips op de volgende pagina5. De leeftijdscategorieën zijn overigens een richtlijn. 
Denk je dat een boek (ook) geschikt is voor andere leeftijden, voel je dan vrij het boek 
aan te raden.

'Als je voorleest uit boeken voor 
wat oudere kinderen, komt de één 

na de andere vraag. Boeken 
zijn een aanleiding tot de 

mooiste gesprekken'
- Sjoerd Kuyper ³

³ Noorduijn, M. (2019, 16 december). Geef liefde voor lezen door! Geraadpleegd op 12 maart 2020
4 Gelaagde verhalen kunnen voor lager geletterden of moeilijke lezers een grote uitdaging zijn. Houd hier 
   rekening mee in je advies aan lager geletterde ouders.
5 Deze voorleesboekenpagina is mede tot stand gekomen dankzij Anja Snaterse van Livius de Zevensprong,    
   Ellen Berendsen van Gianotten Mutsaerts en José Peijen van Cubiss.   Houd hier rekening mee in je advies 
   aan lager geletterde ouders.© Cubiss, 2020

https://www.leesplan.nl/sites/default/files/leesplan/20180403_Vooruit met voorlezen dBos titellijst 2018.pdf
https://www.lezen.nl/nl/geef-liefde-voor-lezen-door


> Naar inhoudsopgave

* De jongen die draken kweekte 
   – Andy Shepherd: meerdelig.
* De weglopers – Ulf Stark.
* Het grote voorleesboek voor rond 
  de 7 jaar – diverse auteurs.
* De bundels van Toon Tellegen, 
  bijvoorbeeld ‘De vuurzeevlieg.’

* Verdwenen woorden – Monique de Heide.
* Brugklassers! Onmisbaar voor (aan-
  staande) brugklassers – Caja Cazemier.
* Drama Queen – Derk Visser.
* Niemandsjongen – Katherine Marsh.
* Instagirl, hoever ga jij voor likes? 
  – Annette Mierswa: koppeling met 
  mediaopvoeding goed te maken.

* Uit elkaar – Bette Westera & Sylvia Weve:  dichtbundel 
  die het makkelijker maakt om het gesprek over scheiden    
  aan te gaan met (het) kind(eren).
* Wat je moet doen als je over een nijlpaard struikelt. 
  Gedichten waar je wat aan hebt – Edward van de Vendel &    
  Martijn van der Linden.
* Samen over een muurtje – Geert de Kockere.
* Ik wou dat ik een vogel was – diverse auteurs: een 
  natuurgedicht voor elke dag van het jaar.
* Poëzie hardop – Hans & Monique Hagen: met suggesties 
  om zelf aan de slag te gaan met poëzie.
* Laat een boodschap achter in het zand – Bibi Dumon Tak.

* Alles wat was – Stine Jensen: een boek 
  dat je samen kunt lezen als je kind verdrietig
  is om een afscheid.
* Alles wat ik voel – Stine Jensen: informatief 
  boek over emoties.
* Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes –  
  Elena Favilli & Francesca Cavallo.
* Verhalen over jongens die anders durven 
  te zijn – Ben Brooks.
* De zweetvoetenman – Annet Huizing & Margot   
   Westermann: alles over het recht.

* ‘Gips’, ‘Honderd uur nacht’ 
   en ‘Alaska’ – Anna Woltz.
* Gladiator – Simon Scarrow: meerdelig.
* Hex en Co. – Esther van Lieshout.
* Winterhuis Hotel – Ben Guterson.
* Keverjongen – M.G. Leonard: 
  vergelijkbaar met Roald Dahl.
* Homme en het noodgeval – 
  Annejan Mieras.
* De gevangenisfamilie van Perry 
  T. Cook – Leslie Connor.

Voor de laaggeletterde voorlezer:

Ook voor de lager geletterde voorlezer zijn er volop mogelijk
heden. Bijvoorbeeld  door met beeld te werken. En ook 
luisterboeken bieden uitkomst. Met die twee ideeën in 
gedachten, komen we tot onderstaande voorleesboekentips:

* Kepler62 – Timo Parvela, Bjorn Sortland: meerdelig.
* Klassiekers van Zwijsen – diverse auteurs: voor ouders die moeite   
  hebben met voorlezen zit er een gratis luisterboek bij elke klassieker.
* Het grootste en leukste beeldwoordenboek ter wereld – Tom Schamp:   
  er is veel te zien en te bespreken.
* Het orkest – Chloé Perarnau: een beeldboek dat gericht is op de 
  muziekwereld.
* Nederland – Charlotte Dematons: een beeldboek over Nederland    
  waarin veel historische feitjes, kenmerken en liedjes over 
  Nederland zijn verwerkt.
* ‘De avonturen van kapitein Onderbroek’ en ‘Dogman’ 
  – Dav Pilkey: meerdelig en stripachtig.

7+
12+

10+

PoEzie

Informatief

          MEER TIPS:

* Op jeugdbibliotheek.nl vind je nog veel 
  meer boekentips per leeftijdscategorie. 
  Ook vind je daar een groot aanbod luisterboeken.
* Zoals eerder al benoemd, zijn ook op Vooruit 
  met voorlezen van Stichting Lezen veel mooie 
  voorleesboekentips te vinden.

VoorleESboekentips

··

© Cubiss, 2020© Cubiss, 2020
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Ouders mogen niet stoppen met voorlezen na groep 312
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Het valt oF staat 
met bereikbaarheid 

1

Hoe ga je om met 
laaggeletterdheid?  

2

Bedenk eerst, voordat je iets rondom voor-
leesmotivatie voor oudere kinderen gaat 
doen, op welke leeftijdsgroep en school je 
je precies wilt gaan richten. Om te weten 
welke leeftijdsgroepen en scholen jouw 
hulp rondom voorlezen vanaf groep 4 het 
hardst nodig hebben, kun je de monitor 
van de Bibliotheek op school gebruiken. 
Bekijk dan de resultaten op de stelling 
‘Mijn moeder of vader leest mij thuis 
voor’.

Bedenk daarna via wie je iets voor deze 
leeftijdsgroep gaat betekenen. Spreek je 
direct de ouders of grootouders aan of heb 
je de leerkracht van de school nodig als 
intermediair? Roep vervolgens de hulp in 
van een collega van de communicatie-
afdeling om mee te denken over hoe je 
deze (groot)ouders, ouders en/of leerkrach-
ten kunt bereiken; een grote uitdaging! 

Een suggestie hierbij is: bedenk manie-
ren om de doelgroep naar de bibliotheek 
te laten komen, maar probeer ook eens 
andersom te denken: ga naar je doelgroep 
toe! Waar komen bijvoorbeeld veel ouders 
en grootouders en zou je op zo’n plek zelf 
iets kunnen organiseren? Denk aan een 
boekproeverij met voorleesboeken tijdens 
de zwemles.

Helaas ervaren veel gezinnen voorlees-
drempels. In Nederland heeft één op de 
tien volwassenen in het dagelijks leven 
moeite met lezen, schrijven en rekenen. 
Ongeveer de helft van hen heeft kleine 
kinderen. Voor deze ouders is voorlezen 
een uitdaging en soms zelfs een 
onmogelijke opdracht. 

Laaggeletterdheid is vaak een verborgen 
geheim, waar ouders zich enorm voor 
schamen. Ze houden het verborgen voor 
hun kinderen en soms zelfs voor hun 
partner. Het is belangrijk om als biblio-
theekmedewerker juist met deze mensen 
een vertrouwensband op te bouwen. Is die 
vertrouwensband er eenmaal, dan is een 
vervolgstap om de ouder ervan te overtui-
gen om mee te doen aan een meeleesclub 
of een andere activiteit van het Taalhuis. Is 
voorlezen voor de ouders echt (nog) geen 
optie? Geef ze dan deze tips mee (recht-
streeks of via de leerkracht):

EIGEN MOEDERTAAL

Naast laaggeletterdheid, krijg je ook 
regelmatig te maken met NT2-ouders. 
Zij zijn de Nederlandse taal niet machtig 
(genoeg) om in het Nederlands te kunnen 
voorlezen. 

Deze ouders kunnen het beste in hun 
eigen moedertaal voorlezen. Ook dat be-
vordert de taligheid van henzelf en hun 
kinderen. Als de basis van de eigen taal 
goed gevormd is, dan is het aanleren van 
een nieuwe taal, zoals het Nederlands, 

Tips voor ouders:

• Luister samen met je kind naar 
   luisterboeken en praat over het 

verhaal. Luisterboeken zijn gratis 
beschikbaar voor iedereen met een 
bibliotheekpas. Als bibliotheekmede-
werker kun je dan gelijk helpen met 
het downloaden. Laat de ouders ook 
kennismaken met de luisterbieb en 
De Voorleeshoek voor de leeftijd 7-10 
jaar van de Jeugdbibliotheek. 

• Bekijk samen met je kind boeken 
zonder tekst en stel elkaar vragen. 
Op die manier creëer je een mooi mo-
ment samen. Het is belangrijk dat dit 
type boeken goed zichtbaar is in de 
(school)bibliotheek.

• Wees er trots op als je kind van 
   boeken houdt! Neem de tijd om aan  

je kind te vragen wat hij of zij leest 
en wat hij of zij ervan vindt. 

makkelijker. Om dit voorlezen in de eigen 
taal beschikbaar te maken voor de ouders, 
is een meertalige collectie van grote meer-
waarde. Je kunt bijvoorbeeld een kast of 
display inrichten met voorleesboeken in 
de moedertaal van de populatie die veel in 
de wijk woont. Zorg ervoor dat daar ook 
veel boeken tussen staan voor kinderen 
uit groep 4 en ouder.

Bedenk wie je wilt bereiken
Het doel van de interventie die je gaat 
plegen, is dat er meer voorgelezen gaat 
worden. Het is dus belangrijk om goed te 
bedenken wie je moet bereiken om je in-
terventie te laten slagen. Richt je je direct 
op de voorlezers, dus op de (groot)ouders? 
Of ga je leerkrachten helpen om de ouders 
te bereiken?

stap
3

Kies een school en/of leeftijdsgroep
Maak op basis van je onderzoek een 
keuze voor een bepaalde school of groep. 
Ga liever gericht en intensief aan de 
slag met een kleine doelgroep dan 
oppervlakkig met een grote.

stap
2

Doe onderzoek
Gebruik de monitor van 
de Bibliotheek op school 
en bekijk de resultaten 
op de stelling: ‘Mijn moeder 
of vader leest mij thuis voor’.

stap
1
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Nationale 
Voorleesdagen 
voor jong En oud 

3

‘Geef een boek cadeau’ 
in de bovenbouw  

4

De landelijke campagne voor de Nationale 
Voorleesdagen is gericht op kinderen 
van 0 tot 6 jaar. Als je ouders van oude-
re kinderen wilt inspireren om te gaan 
voorlezen, kun je mooi meeliften op deze 
bestaande campagne. Kies andere boeken 
(eventueel aansluitend bij het prentenboek 
van het jaar) en organiseer bijvoorbeeld 
een voorlees-inloopochtend op school 
waarbij niet jij of de leerkracht, maar de 
ouders of opa’s en oma’s gaan voorlezen. 
Niet alleen in de bieb, maar ook op school 
kun je ervoor zorgen dat er aandacht 
wordt besteed aan deze Nationale Voor-
leesdagen. Adviseer de leerkrachten om 
in de klas iets extra’s te doen rondom 
voorlezen.

De jaarlijkse actie ‘Geef een boek cadeau’ is een mooi moment om voorlezen ook in de 
bovenbouw te promoten. Geef bijvoorbeeld de kinderen in de klas een boek cadeau of laat 
ouders en opa’s en oma’s er in de klas uit voorlezen. ‘Geef een boek cadeau’ vindt elk jaar 
plaats in februari. Elke editie staat er een klassiek jeugdboek én een klassiek prentenboek 
centraal. Tijdens deze campagne kun je voor een klein bedrag een boek kopen.

TIP:
Vraag vooraf wie er wil voorlezen. Je wilt ouders die 
minder goed kunnen lezen niet voor het blok zetten. 
Bekijk het voorleesboekenoverzicht op pagina 4 om je 
te laten inspireren bij het kiezen van een voorleesboek.

TIP:
‘Geef een boek cadeau’ wil dat ieder 
kind thuis een eigen boekenplankje 
heeft. Samen met Staatsbosbeheer 
heeft de stichting een boekenplank 
gemaakt van Nederlands hout uit 
haar eigen bossen. Kinderen kun-
nen het zelf schilderen en al hun 
boeken erop neerzetten. Breng het 
boekenplankje dus onder de aan-
dacht bij de ouders, bijvoorbeeld in 
de nieuwsbrief: het is te koop bij 
de plaatselijke boekhandel. In de 
bieb kun je dan gelijk een schilder-
bijeenkomst organiseren waar alle 
kinderen samen hun boekenplankjes 
kunnen komen versieren.

22 JAN

FEB

BIEB BIEB
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De Nationale Voorleeswedstrijd 
in het nieuws! 

5

Maak voorlezen zichtbaar met een 
voorleesmuur en voorleesplank

6

Wedstrijd op school
Tijdens de voorbereidingen
op de Nationale Voorleeswedstrijden is 
voorlezen onderwerp van gesprek bij de 
deelnemers thuis in het gezin. Grijp deze 
kans om voorlezen door de ouders te 
promoten. Geef informatie over voorle-
zen, laat zien hoe belangrijk het is en geef 
tips. Elk jaar worden vóór 10 december 
de voorrondes op scholen georganiseerd. 
Een mooi moment dus om hier aandacht 
aan te besteden via de kanalen die de 
scholen gebruiken, zoals de nieuwsbrief, 
WhatsApp-groepen en de website. 

Regionale rondes
In januari en februari vinden de regiona-
le rondes plaats, georganiseerd door de 
bibliotheken. Speel hierop in door in deze 
periode voorleesactiviteiten te organiseren 
in de bieb of op school. Denk bijvoorbeeld 
aan een voorleesestafette waarin kinderen 
om beurten voorlezen uit een boek.
Grande finale

Maak in de klas een plank met geschikte voorleesboeken. Zet er duidelijk bij dat het voor-
leesboeken zijn en stimuleer het lenen ervan. Neemt een kind of ouder zo’n voorleesboek 
mee naar huis, vraag dan om een foto van het voorleesmoment voor op de voorleesmuur. 
Met een voorleesplank in de klas maak je dagelijks zichtbaar dat voorlezen belangrijk is. Is 
er geen plek in de klas? Maak dan per groep een voorleesplank in de schoolbibliotheek! 

Naast een voorleesplank, is een voorleesmuur ook een goed middel waarmee je het belang 
van voorlezen zichtbaar kunt maken. Maak zo’n voorleesmuur in de klas of in de schoolbi-
bliotheek, gang of aula. Verzamel foto’s van voorleesmomenten op school én in het gezin. 
Vraag aan ouders om foto’s op te sturen of mee te geven aan hun kind en hang al deze 
foto’s op de voorleesmuur. 

       Hang daarnaast kaartjes op de muur waar  
       ouders en kinderen voorleesboekentips op  
       kunnen schrijven. Zo ontstaat er een muur 
vol        met voorleesinspiratie die elke dag zichtbaar 
is vo       voor iedereen.

Het is nu tijd voor de feestelijke 
provinciale voorleesfinale! De klassen 
van de voorleesfinalisten zijn uitgenodigd 
en ook ouders, broertjes, zusjes en 
leraren komen aanmoedigen! De winnaar 
van deze provinciale finale mag in mei 
naar de Landelijke finale van de Nationale 
Voorleeswedstrijd om te strijden voor 
de landstitel. 

De nationale wedstrijd krijgt veel 
aandacht in het nieuws, dus hier kun 
je gemakkelijk op aanhaken. Deel 
het nieuws bijvoorbeeld samen met 
voorleestips in de communicatiekanalen 
van de school. 
 
Dit jaar hebben we te maken met een heel 
grote spelbreker: het coronavirus! Dit 
akelige virus zet alles op zijn kop. Houd 
daarom de website van Cubiss in de 
gaten voor informatie over wat dit alle-
maal betekent voor de provinciale en 
ook landelijke finales van De Nationale 
Voorleeswedstrijd.

> Naar inhoudsopgave> Naar inhoudsopgave> Naar inhoudsopgave

TIP:
Zorg natuurlijk wel dat je van tevoren 

toestemming hebt van de ouder(s) 

om deze foto’s op te hangen.

DEC
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Voorlezen 
is een cadeau  

7

Vertel eens… 
en jij? 

8

Cadeaus doen het altijd goed. Geef de klas 
bijvoorbeeld elke maand een voorleesboek 
cadeau. Maak een leuk moment van het 
uitpakken en lees het eerste hoofdstuk 
voor in de klas om de kinderen warm te 
maken voor het boek. Vraag wie het boek 
graag zou willen lezen en verloot het on-
der de enthousiastelingen. Wie het boek 
leest, moet wel een voorleesfoto naar de 
juf of meester sturen. Die kan dan weer 
mooi op de voorleesmuur! Heeft de eerste 
leerling het boek uitgelezen? Dan mag hij 
of zij bepalen wie daarna aan de beurt is. 
Hij of zij moet wel uitleggen waarom juist 
die leerling de volgende is die het boek 
mag lezen.

Het moet natuurlijk niet blijven bij het 
geven van cadeaus door school alléén. 
Stimuleer ouders om ook eens een voor-
leesboek cadeau te geven met Sinterklaas, 
de verjaardag of een andere mijlpaal. 
Daarnaast kan verdriet of ziek zijn ook 
een mooi moment zijn voor een boek als 
troostend cadeau.

Het spelblad Vertel eens… en jij? maakt kinderen van 
groep 4 tot en met 6 enthousiast om samen met een 
volwassene te lezen en daarna over het verhaal te praten. 
Het spelblad bestaat uit verschillende onderdelen:
• De voorkant en introductie.
• De boekenlegger met start- en eindvraag 
   gebaseerd op de aanpak van Aiden Chambers.
• Tips over samenlezen.
• Het spel Vertel eens… en jij?, bestaande uit een speluitleg, 
   een etiket en zes vragenkaartjes. 

TIP:
Tijdens de actie Geef een boek 

cadeau heb je al een boek voor €2,-.

TIP:
Maak ook de jongens enthousiast! 

Er zijn genoeg voorleesboeken met 

bijvoorbeeld veel humor, spanning 

of over sport.

TIP:
Niet alle ouders vinden het makkelijk om hun 

kind interactief voor te lezen. Organiseer voor 

deze ouders een workshop in de bieb waarin 

ze zich de verschillende voorleesvaardigheden 

eigen kunnen maken. Doe voor hoe ze na het 

voorlezen in gesprek kunnen gaan met hun 

kind over het verhaal en laat ze ermee oefenen. 

TIP:
Een exemplaar van Vertel 

eens… en jij? is aan te vragen 

bij Cubiss (op = op). Neem 

daarvoor contact op met 

adviseur José Peijen via 

j.peijen@cubiss.nl.

BIEB BIEB

SCHOOL SCHOOL
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Focus 
op leesplezier 

9

Voorlezen zorgt 
voor QUALITY TIME  

Het is belangrijk om ouders niet te ver-
plichten om thuis voor te lezen, maar om 
ze ertoe te verleiden. Dat verleiden tot 
voorlezen begint eigenlijk al bij het kiezen 
van een boek. Veel ouders en kinderen 
hebben daar hulp bij nodig, omdat een 
bibliotheek vol boeken moeilijk is om te 
overzien. Als boekenliefhebber kun je je 
dat misschien moeilijk voorstellen, maar 
waar begin jij als je in een Chinese super-
markt staat zonder dat je weet wat je gaat 
koken? Juist, dan heb je hulp nodig. 

Help (groot)ouders en kinderen daarom 
bij het kiezen van een goed voorleesboek 
en zet alle voorleesboeken in een speci-
ale kast of op een display, zodat ze zicht-
baar zijn. Maak het ouders en kinderen 
zo gemakkelijk mogelijk om een keuze 
te maken. Probeer specifieke boeken aan 
te raden door te vragen naar interesses, 
favoriete programma’s of eerder gelezen 
boeken die goed of juist slecht bevielen. 
Benadruk daarnaast dat je een boek niet 
hoeft uit te lezen. Laat ouder en kind wel 
praten over waarom het boek niet leuk 
genoeg is om uit te lezen. Dan ontstaat er 
toch nog een leuk boekengesprek. En zo 
wordt ook duidelijk wat het kind wél leuk 
en interessant vindt.

Voorlezen is een perfecte activiteit om qua-
lity time in het gezin aan te wakkeren. Het 
is belangrijk om ouders hiervan bewust te 
maken. Je kunt ze de volgende tips meege-
ven waarmee ze alles uit het voorleesmo-
ment kunnen halen. Betrek er leerkrach-
ten bij. Ook zij kunnen deze tips meegeven 
aan ouders van hun leerlingen:

• Zorg ervoor dat je voorleest op een knus-
se plek en een vertrouwd moment. Ga 
bijvoorbeeld altijd na het eten samen 
op de bank of een fatboy zitten of lees 
voor vóór het slapengaan. In de zomer 
kan een nacht kamperen in de tuin zich 
goed lenen voor een voorleesmoment. 
Het geruststellende dat voorlezen met 
zich meebrengt, is prettig voor kinderen 
van alle leeftijden. Ook als ze wat ouder 
zijn, vinden ze de geborgenheid van het 
voorleesmoment fijn. Zeker als kinderen 
wat angstig zijn aangelegd, kan voorle-
zen extra belangrijk voor ze zijn.

• Het is ook heel erg leuk om een passen-
de video te zoeken bij het boek dat je 
voorleest of om samen naar informatie 
te zoeken over het thema of de schrijver 
van het boek. Je kunt je kind dan zelfs 
wat algemene kennis meegeven die met 
het verhaal te maken heeft. Gaat je ver-
haal bijvoorbeeld over een ander land, 
dan kan het leuk zijn om een informa-
tieve video over de cultuur van dat land 
te laten zien. Je kunt hier dan wat over 
vertellen of gewoon samen lekker naar 
de video kijken. Dit geeft een extra boost 
aan het gezellige moment samen.

• Stel vragen naar aanleiding van het boek 
en/of de video die je laat zien. Hierdoor 
ga je met je kind in gesprek en kom je 
erachter wat je kind leuk, spannend of 
juist saai vindt aan het boek. Ook kun 
je zien hoe je kind om zou gaan met 
bepaalde situaties die in het boek voor-
komen. Je kunt al gelijk beginnen met 
vragen stellen over de titel en de kaft. 

• Voorlezen kan het wederzijdse begrip 
verhogen en zorgt daardoor voor waar-
devolle quality time. Met name in de pu-
bertijd hebben ouders en kinderen soms 
het gevoel dat ze elkaar niet begrijpen. 
Door samen over bepaalde onderwerpen 
op dit vlak te lezen, zoals pesten, pubers 
of het leven op de middelbare school, 

   komen de verschillende werelden weer            
wat dichter bij elkaar8.

• Lees af en toe ook om en om een bladzij-
de of hoofdstuk. Want oudere kinderen 
vinden het heel erg leuk om hun ouders 
voor te mogen lezen. Daarnaast brengt 
het afwisseling in dit dagelijkse moment.
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'In poëzie valt van alles te ontdekken. 
Bovendien zijn gedichten vaak lekker kort, 

waardoor ook moeilijke lezers in weinig tijd 
een aantal bladzijden kunnen lezen.'6

- Monique Hagen
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6 Blok, J. (2019, 10 april). Interview: Hans en Monique Hagen. Geraadpleegd op 12 maart 2020.
7 Partou Kinderopvang. Vijf tips om voorlezen nog leuker te maken. Geraadpleegd op 30 maart 2020.
8 RID. (2020, 16 januari). Voorlezen blijft belangrijk, ook voor oudere kinderen. Geraadpleegd op 30 maart 2020. Naar inhoudsopgave© Cubiss, 2020
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Ja, maar… 
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Vakantielezen

12

Je zult merken dat ouders best willen 
voorlezen, maar dat ze onzeker zijn. Een 
paar reacties die je van ouders kunt ver-
wachten en hoe je daarop kunt reageren, 
zie je hieronder. Voor leerkrachten kunnen 
deze reacties ook goed zijn om in hun re-
pertoire te hebben. Deel ze dus met hen.

“Ik kan niet mooi, vloeiend voorlezen.”
Lees de tekst eerst zelf, want ook de 
beste voorlezers bereiden een tekst voor. 
Oefening baart kunst. Ook kun je ze ver-
wijzen naar een meeleesclub om het 
voorlezen te kunnen oefenen.
 
 “Mijn zoon/dochter vindt lezen niet 
leuk,dus die wordt echt niet enthousiast 
van samenlezen.”
Het is belangrijk dat je teksten en boeken 
kiest die aansluiten bij de interesses van 
je kind. Stel dat je kind van koken houdt, 
lees dan samen een recept. Of voetbalt je 
zoon of dochter, lees dan een voetbalver-
slag uit de krant voor. Als ouder kun je het 
natuurlijk ook omkeren en iets voorlezen 
wat je zelf gelezen hebt en interessant 
vond. Zo kan vader een keer voorlezen uit 
het motortijdschrift dat hij graag leest. 
 

In de vakanties kan voorlezen er nog wel 
eens bij inschieten, terwijl je er dan juist 
veel tijd voor kunt maken. Je kunt ouders 
hierbij helpen door ze via de bieb of via de 
school te informeren over vakantielezen. 
Hieronder vind je twee leuke tips:

• Geef aan dat ze themaboeken kunnen 
lenen rondom alle vakanties. Er zijn veel 
boeken bij de bieb rondom de herfst, 
de feestdagen, lentekriebels en reizen. 
Maak hier in de bieb ook een display 
voor rondom elke vakantie en wijs ou-
ders erop.

• In aanloop naar de zomer kun je de ou-
ders kennis laten maken met de vakan-
tiebieb. Ze kunnen dan allerlei e-books 
downloaden voor op hun iPad. Zo hoe-
ven ze geen boekenkist mee te sjouwen 
op vakantie.

“We moeten al zoveel. Ik heb echt 
geen tijd om elke dag voor te lezen.”
Geef aan dat voorlezen niet lang hoeft 
te duren en dat, als je een vast moment 
op de dag kiest, het snel routine wordt. 
Daarnaast kan voorlezen ook onderdeel 
zijn van een andere activiteit. Denk aan 
een recept lezen bij het samen koken, 
een recensie lezen als je samen met je 
kind een film kiest of een stappenplan 
lezen voor het bouwen van een LEGO-
constructie.
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