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VOOrlezen mAAkt je leuker!
VOOrlezen is enorm belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergrOOt 

de kennis van tAAl. VOOrlezen is gezellig en...
versterkt de band tussen ouders en kind.

nationalevOOrlEesdagen.nl 

VOOrlEesrituelen
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo 
doen wij dat altijd! Ze voelen zich prettig als ze 
kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. 
Lees voor op een vertrouwd moment of op een 

knusse plek met een knuffel of kussen erbij en met 
zo weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleesti-
jd is de tijd waarin je samen kunt kijken, luister-

en, praten en lachen.

VOOrlezen met stemmetjes
In prentenboeken komen verschillende figuren 

voor die met elkaar praten.  Het is niet nodig om 
je extra in te spannen en met verschillende stem-
metjes voor te lezen. Als je langzaam voorleest, 
duidelijk praat en je kind tijdens het voorlezen 
regelmatig aankijkt, dan tref je vaak veel beter 
de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in 

het boek iets zegt.

Te moeilijk of niet?
Het kan prettig zijn om tips te krijgen van pren-
tenboeken die geschikt zijn voor de leeftijd van 

je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of het 
boek niet te moeilijk of te makkelijk is.

 Misschien helpt het om te weten dat een boek 
eigenlijk nét een beetje te moeilijk mag zijn. 

Als je het meerdere keren voorleest en je praat 
samen over het verhaal, heb je de meeste kans 

dat je kind door een boek geboeid wordt

Hetzelfde boek Een pAAr kEer vOOrlezen
Kinderen willen een verhaal eindeloos vaak 
horen en vinden het telkens opnieuw weer 

prachtig. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze 
geboeid, bij de tweede keer is er het feest der 
herkenning, bij de volgende keren krijgen ze 

oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets 
nieuws in de plaatjes. Hetzelfde boek een paar 
keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als 
je elke keer een ander onderwerp bedenkt om 

het na het voorlezen over te hebben: het thema, 
de personages, heeft je kind zelf wel eens zoiets 

meegemaakt?

Met de VOOrlEestas nAAr de BibliothEek
Ga met je kind naar de Bibliotheek en neem De 
Voorleestas mee. In de Bibliotheek weten ze welk 
prentenboek past bij je kind met het oog op zijn 
of haar leeftijd en interesse. De Prentenboek Top 
Tien geeft ook veel voorleesinspiratie. Ga met 

een goed gevulde tas naar huis en het voorlezen 
kan beginnen!

Maak van voorlezen een 
dagelijkse gewoonte

Met slechts 15 minuten per dag 
vOOrlezen mAAk je al 
Een hele mOOie start. 


