
Vakantielezen is leuk!
“Kinderen worden betere lezers 
        door Vakantielezen”

“Je wordt pas een lezer 
als je plezier beleeft 
aan lezen”

Samen boeken zoeken? Kijk op boekenzoeker.org, leesplein.nl, 
mlp.nl of op de website van de eigen Bibliotheek.

Zo maak je als leerkracht het project succesvol. 

1. 1. Als leerkracht ken je de ouders van je 

leerlingen. Bespreek ook individueel met hen 

hoe ze hun kinderen kunnen motiveren in de 

vakantie te lezen. Dat is voor iedereen anders. 

Ook laaggeletterde ouders kunnen hun 

kinderen ondersteunen bij het (leren) lezen. 

Benadruk dat dwingen niets oplevert. Lezen 

is liefst een plezierige activiteit waarvoor tijd 

wordt vrijgemaakt en waarbij ouders hun 

kinderen complimenteren.

2. Verdiep je in het actuele boekenaanbod voor 

je leerlingen en bespreek hun interesses. Laat 

ze ook elkaar boekentips geven. Help ze een 

vakantie-leeslijstje te maken. 

3. Bekijk voor de vakantie samen met je 

leerlingen samenleesboeken en leuke 

leesapps.

4. Maak na de vakantie de gelezen bladzijden 

visueel. Geef ieder kind een papieren 

meetlint mee en laat ze voor iedere gelezen 

bladzijde een centimeter inkleuren. Hoeveel 

meter hebben we als klas gelezen? Ook 

het ophangen van een vlaggetjesslinger 

(kinderen maken voor iedere gelezen 

bladzijde een vlaggetje) werkt goed. 

5. Lezen is leuk, maar het bespreken van een 

boek blijkt net zo belangrijk als lezen. “Pas als 

je over een verhaal praat, weet je wat je hebt 

gelezen” is een uitspraak van leesbevorderaar 

Aidan Chambers. Plan het praten over boeken 

in na de vakantie.

6. Neem Vakantielezen op in je leesplan! Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Kinderpostzegels Nederland

Ieder jaar is van 1 juni tot en met 31 augustus de digitale Vakantiebieb open!

Ouders kunnen gratis de app Vakantiebieb downloaden. Ze beschikken dan over 30 

gratis e-boeken voor kinderen. Leuk voor onderweg op de tablet of telefoon! NB ook 

met luisterboeken vliegt de tijd onderweg.

Kinderen die plezier hebben in lezen:   
þ lezen beter & leren makkelijker

Vakantielezen is een cadeau van Stichting Kinderpostzegels Nederland 
en wordt mede mogelijk gemaakt door Uitgeverij Zwijsen

Informatie voor leerkrachten van groep 3,4 en 5

“Als je als leerkracht enthousiast bent voor 
Vakantielezen, zijn je leerlingen dat ook.”



“Voorkom de zomerleesdip en 
motiveer kinderen om in de 
vakantie te lezen”

Vakantielezen is leuk!
Je school doet mee aan het project Vakantielezen. Wat kun je verwachten?

Je leerlingen hebben de afgelopen schoolperiode hard geoefend 

om een goed leesniveau te behalen. Helaas loopt het leesniveau 

van sommige  kinderen in vakanties terug, doordat ze niet 

meer dagelijks oefenen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in 

de zomervakantie iedere week ten minste één boek lezen hun 

leesniveau behouden of zelfs vooruit gaan. Daarom is het goed, 

vooral voor zwakkere lezers, om in vakanties veel leeskilometers 

te maken, waarbij natuurlijk het plezier in lezen voorop staat.

“Kinderen die moeite hebben met lezen, 
vallen in de vakantie terug in leesniveau”

Voor de vakantie:

 □ De leesconsulent informeert de leescoördinator en het team over het project.

 □ De school krijgt posters van Vakantielezen.

 □ De leesconsulent en de leerkrachten organiseren samen een bijeenkomst voor ouders 

en kinderen uit groep 3 en 4 om hen te informeren en enthousiasmeren. Kinderen 

hebben een actieve rol bij het uitnodigen van ouders en op de bijeenkomst zelf (een 

draaiboek staat op leesplan.nl).

 □ De kinderen krijgen een Vakantieleestasje met daarin een vakantieboekje 

(met puzzels, raadsels en dergelijke), een Leesbingo, KidsWeek, een kaartje over 

de Vakantiebieb-app met gratis e-boeken en nog meer. In aanloop naar de 

bijeenkomst kiezen kinderen twee boeken uit de (school)bieb voor in de vakantie. De 

leesconsulenten bestellen de tasjes voor de school.

 □ AVI-leestoetsen zijn afgenomen.

In de vakantie:

 □ In de Bibliotheek: feestelijke (voor)leesbijeenkomsten voor ouders en vakantielezers 

 □ Nieuwe boeken lenen en tips voor ouders.

 □ Lekker lezen in de tuin, op het strand, op de bank of op het balkon. 

Ouders kunnen de foto van de leukste leesplek posten op de Facebookpagina 

van Vakantielezen.

 □ Kinderen vullen hun Leesbingo in.

Na de vakantie:

 □ In de boekenkring in groep 4 en 5 wordt gepraat over de gelezen boeken en over de Leesbingo. Uitgebreid 

praten over boeken kan in een aparte les bijvoorbeeld volgens de methode van Aidan Chambers (zie ook: 

Leespraat, NBD|Biblion, 2013).

 □ Napraten met ouders bij de inloop, bij het ophalen of op de informatieavond. Wat ging goed, wat kon beter? 

 □ Zo mogelijk neemt de school de B-versie van de AVI-toets (van eind groep 3 en 4) af om het leesniveau te 

meten. Doe dit alleen bij kinderen die elke week gelezen hebben.

Volg Vakantielezen op Facebook!

“Vakantielezen is een uitdaging 
voor beginnende lezers!”




