
Vakantielezen is leuk!
Informatie voor leerkrachten van groep 3, 4 en 5

Wat is het project 
Vakantielezen?
Vakantielezen is een project dat Stichting 
Lezen met steun van Stichting Kinderpost-
zegels Nederland aanbiedt aan 100 scholen 
in krimp- en anticipeergebieden. Scholen 
ontvangen posters voor op school en 
oranje 'Vakantieleestasjes' voor leerlingen 
die naar groep 4 en 5 gaan. In deze tasjes zit 
een folder voor ouders, een samenleesboek, 
een moppenboek, een spelletjesboek en 
kaarten van Kinderpostzegels en van de 
Vakantiebieb-app. Daar komen nog twee 
leenboeken uit de (school)bieb bij. Het 
informeren en enthousiasmeren van 
ouders en kinderen doen school en 
Bibliotheek samen. Informatiefilms en 
andere materialen staan op leesplan.nl 
(basisonderwijs >praktische tips).

Vakantielezen is een cadeau van 
Stichting Kinderpostzegels Nederland.

'Als je als leerkracht enthousiast 
bent over lezen in de

 zomervakantie, 
zijn je kinderen dat ook.'

'Doorlezen in 
de vakantie 
voorkomt de 

zomerleesdip.'

Deze brochure is mede mogelijk gemaakt door 
Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Lezen



TIP 1  

Vertel ouders en kinderen op tijd dat de school meedoet aan 
Vakantielezen. Laat ze wennen aan het idee dat ze ook in de 
vakantie elke dag een (vast) kwartiertje gaan lezen. Bespreek 
met (individuele) ouders hun eventuele twijfels over lezen in 
de vakantie en geef ideen over de aanpak (zie ook de flyer: 
tips voor ouders). 

TIP 2  

Het is belangrijk dat ouders en kinderen geen stress ervaren 
door het lezen in de vakantie. Het leeskwartiertje in de vakantie 
is bedoeld als een gezellig moment waarin kinderen en ouders 
samen (voor)lezen. Lukt het een keer niet? Dan is een dagje
opschuiven ook goed. Moeten werkt averechts. 

TIP 3  

Vanaf 1 juli is de Vakantiebieb-app open. Dit betekent: overal en 
altijd gratis e-kinderboeken lezen. Laat voor de vakantie op het 
digibord de Vakantiebieb-app aan kinderen (en ouders) zien.

TIP 4  

Organiseer -samen met de leesconsulent- een feestelijke 
aftrapbijeenkomst voor (en door) ouders en kinderen. Ze krijgen 
op die bijeenkomst hun 'Vakantieleestas' mee. Als je de leescon-
sulent toegang geeft tot een digitaal portaal voor ouders, kunnen 
ouders ook tijdens de zomer leestips krijgen van de Bibliotheek.

TIP 5  

Verdiep je in het actuele kinderboekenaanbod (of vraag advies 
aan de leesconsulent). Als je kinderen kunt laten beginnen met 
twee leenboeken in hun tas die ze superleuk vinden, is dat een 
goede motivatie om meer te gaan lezen. 

TIP 6   
Kinderen worden alleen lezers als ze iets graag willen lezen. 
Dino's, ridders, vissen, koekjes bakken, moppen en strips, de 
interesses van kinderen zijn heel divers. Boeken en tijdschriften 
over hun favoriete onderwerp lezen kinderen bijna altijd 
met plezier. 

TIP 7  

De eigen keuze van het kind is het belangrijkst, niet het AVI-
niveau van een boek. En, is een boek niet leuk? Dan kan een kind 
beter een ander boek kiezen. Informeer ook ouders hierover en 
stimuleer hen in de vakantie met hun kind naar de bieb te gaan.

TIP 8  

Vraag kinderen op te schrijven wat ze hebben gelezen in 
de vakantie. Een mini-vakantieleeslogboek kan ook: gebruik 
hiervoor het Boeken-boekje uit de Vakantieleestas.

TIP 9 

Praat in het nieuwe schooljaar in de klas nog even na over het 
lezen in de vakantie (bijvoorbeeld tijdens de boekenkring). Is het 
gelukt af en toe te lezen? Waarom wel/niet? Wat is het leukste 
dat ze hebben gelezen? Je kunt ook een vlaggetjesslinger maken: 
iedere gelezen bladzijde is een vlaggetje. 

TIP 10 

Wil je weten of doorlezen in de zomervakantie ook op jouw 
school resultaat heeft gehad? Dan kun na de vakantie de B-versie 
afnemen van de AVI-leestoets (niet de DMT) die eerder eind 
groep 3 en eind groep 4 (in de A-versie) is afgenomen.

10 TIPS     
Hoe maak je als school een succes 
van het lezen in de zomervakantie? 

Zomerleesdip?
Je leerlingen hebben het afgelopen jaar hard gewerkt 
om een goed leesniveau te behalen. Tijd voor vakantie! 
Voor sommige kinderen betekent dit zes weken lang 
nauwelijks lezen. Na de vakantie is hun leesniveau 
soms wel met één of twee niveaus achteruit gegaan. 
Zeker kinderen die lezen lastig vinden, zakken terug 
in leesniveau. Zij hebben na de vakantie bij verschillende 
vakken moeite met de leesstof. Reden genoeg voor actie! 

Kinderen blijven na de zomer op niveau 
lezen -of gaan zelfs vooruit- als leerkrachten, 

leesconsulenten en ouders zich daar 
gezamenlijk voor inzetten.


