
(voor)lezen in de 
vakantie: makkelijker 
gezegd dan gedaan?

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

Je weet wel dat (voor)lezen leuk en 
belangrijk is maar… 

Je kind is een ‘doe-kind’, geen lezer.

Een deel van de kinderen is liever in beweging. 

Veel ‘doe-kinderen’ vinden boeken of 

tijdschriften met weetjes over hun sport of 

hobby wel leuk om te lezen. 

Je hebt er geen tijd voor.

Kies een vast moment om samen te lezen. Een 

kwartiertje per dag is de moeite al waard en in

de vakantie heb je er misschien juist tijd voor…

Je kind zit alleen maar te gamen/chatten/ tv te 

kijken.

Kinderen besteden steeds meer tijd voor het 

scherm. Jij bent echter de ouder en kunt met

ze afspreken wanneer en hoe lang ze mogen 

gamen of televisie kijken. Dat het lezen in een

kinderboek ook leuk is, leren ze door het (gezellig 

samen met jou) te doen. 

Het is nu vakantie, nu hoeft het even niet. 

Het hoeft niet maar het is wel nuttig. Het is niet 

leuk om als kind te merken dat je niet zo

goed meer leest als je na de vakantie weer op 

school komt. En, juist thuis vrij lezen draagt bij

aan het leesniveau. Maak er dus een gezellige 

vakantieactiviteit van!

Van 1 juni tot en met 31 augustus is de digitale 

Vakantiebieb weer open! Download 

gratis de app Vakantiebieb. Je beschikt dan 

over 30 gratis e-boeken voor kinderen. Leuk 

voor onderweg op je tablet of telefoon! 

NB ook met luisterboeken vliegt de tijd

om onderweg.
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Vakantielezen is leuk!
“Kinderen worden betere lezers 
        door Vakantielezen”

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Kinderpostzegels Nederland

Informatie voor ouders

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

Ouders zijn belangrijk!
Lekker lezen gaat niet altijd vanzelf. Als ouder kun je je 

kind helpen door voor te lezen en interesse te tonen in de 

boeken en het lezen van je kind.  TIP: ga met je kind(eren) 

ook in de vakantie regelmatig naar de Bibliotheek en 

maak daar een leuk uitstapje van.



“Kinderen die in de vakantie 
elke week een boek lezen,  
blijven goede lezers en doen 
het beter op school”

.

Voor ieder kind is er een boek
Voor ieder kind is er een leuk boek of tijdschrift. Ook het lezen van KidsWeek, de Donald Duck, een 

kinderkookboek, een moppenboek, een weetjes-boek of een boek over voetballers, zorgt ervoor

dat kinderen plezier houden in lezen en leesvaardig blijven. Laat kinderen zelf kiezen wat ze

willen lezen. 

“Dwingen tot lezen, werkt nooit. 
Van lezen een gezellige activiteit 

maken, werkt wel”

Vakantielezen is leuk!
De school van je kind doet mee aan het project Vakantielezen. 

Dit betekent dat kinderen uit groep 3 en 4 en hun ouders voor de zomer worden uitgenodigd op een gezellige bijeenkomst op school.  

Op die bijeenkomst krijgen kinderen een gratis Vakantieleestasje met onder meer zelfgekozen biebboeken, een spelboek en een 

Leesbingo. De tas is voor thuis of voor mee op reis. In de Bibliotheek is er in de vakantie een feestelijke bijeenkomst voor kinderen 

en ouders. De leesconsulent van de schoolbibliotheek is ook in de Bibliotheek aanwezig. Kinderen kunnen bij haar nieuwe boeken 

lenen en als ouder kun je haar vragen stellen over lezen en kinderboeken. Volg je Vakantielezen op Facebook, dan krijg je nog meer 

Vakantieleestips.

Voor sommige kinderen is er niets leukers dan lekker lezen in de zomervakantie. Anderen zijn blij dat ze eindeloos buiten 

kunnen spelen, zwemmen, tv-kijken of gamen. Voor veel kinderen geldt: als ze weken niet lezen, gaat hun leesniveau snel 

achteruit. Terug op school gaat de les gewoon verder en is het voor de niet-lezers lastig om bij te blijven.

“Vaders die voolezen maken indruk 
op hun kinderen!”

Helpen met lezen
Kinderen die nog niet vloeiend lezen, kun je helpen. Hierbij enkele tips:

5 Vraag hulp als het jezelf niet lukt: een oudere broer of zus van de 

beginnende lezer, een ander familielid of een buurvrouw.

1 � Grijp niet direct in als je kind een fout maakt. Laat je kind de zin afmaken. Dan ziet 

hij of zij vaak zelf dat er iets niet klopt en verbetert zichzelf. Lukt dit niet, geef dan een 

hint bij een foutief gelezen woord, bijvoorbeeld de beginletter. Lukt dat nog niet, lees 

dan het woord hardop voor en laat je kind het nog eens lezen. 

2 � Prijs je kind voor de inspanning. Geef alleen maar complimenten.

3 Het leesplezier staat voorop! Lezen moet altijd 

ontspannen zijn. Lukt het echt niet, dan komt 

het een volgende keer wel. 4 Haal bij de Bibliotheek ‘toneelleesboeken’ voor kinderen, een 

leuke manier van samen oefenen.

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


