
een boek kan zoveel doen

De Nationale
Voorleesdagen

2021

20 t/m 30 januari

Opdrachtgever: Organisatie:

voorlezen 
maakt je   
leuker!

De Nationale Voorleesdagen 
20 t/m 30 januari



Voorlezen maakt je leuker!

De Nationale Voorleesdagen 
Tijdens De Nationale Voorleesdagen wordt er in 
het hele land extra veel voorgelezen. Het leuke 
prentenboek Coco kan het! van Loes Riphagen 
staat centraal. De mini-editie van het prenten-
boek zit in de Voorleestas. Ook op school wordt 
het boek voorgelezen. We geven een paar tips 
bij het voorlezen van het boek.

Waar gaat het boek over?
Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. 
Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als 
een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan 
ze samen met haar vriendjes mooie vormen 
vliegen en zelf bepalen wat ze eet. Is Coco klaar 
om haar vleugels uit te slaan? 

Dit boek heeft een duidelijke boodschap 
voor kinderen die het moeilijk vinden om iets 
nieuws uit te proberen. ‘Je kan het!’

Tips

Lees en bekijk het boek eerst zelf. Dan weet je 
nog beter waar het verhaal over gaat en wat er 
allemaal gaat gebeuren.

Vind je voorlezen lastig? Kinderen merken het 
niet als je niet zo’n vlotte voorlezer bent. Het 
gaat je kind om het gezellige moment samen 
en de aandacht die het dan krijgt.

Geef je kind de ruimte om te reageren tijdens 
het voorlezen: las een korte pauze in en kijk 
daarbij je kind aan. Ga in op de reacties. 

Zoek een rustige plek en neem de tijd voor het 
voorlezen. 

Na of tijdens het lezen kun je vragen stellen 
over het boek, zoals:

Waarom durft Coco niet te vliegen?

Kun je zien dat Coco bang is?

Hoe helpt mama Coco?

Er zijn geen foute antwoorden. Het gaat erom 
dat je kind met jou praat, dus alle opmerkingen 
over het verhaal zijn goed.

En verder doen 
KKijk samen naar de mooie tekeningen.  Op 
iedere pagina zijn kleine insecten verstopt. 
Kunnen jullie ze allemaal vinden?

Met het knuffeltje Coco kun je het verhaal ‘na-
spelen’.

In de Bibliotheek zijn leuke dingen te doen 
tijdens De Nationale Voorleesdagen. Ook geven 
ze in de Bibliotheek graag tips voor leuke ande-
re prentenboeken voor je kind. 

Veel voorleesplezier!

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.
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