
“Ik heb zelf het idee dat Mike na de vakantie een zin meer 
aan elkaar leest in plaats van losse woordjes. Ik denk zelf dat 
Mike er zeker iets aan heeft gehad, ook al kostte het ons wel wat 
moeite om eraan te denken op een vakantiedag.”
Moeder van Mike na het meedoen aan Vakantielezen

Als kinderen doorlezen in de zomervakantie zakken ze 
niet terug in AVI-niveau. Hoe kun je samen met je kind 
het lezen in de vakantie leuk maken?

Lees de tips op de achterkant!

10 tips voor ouders

Kinderen leren lezen door woorden en zinnen hardop 
te lezen. Je kunt je kind hiermee helpen in 3 stappen:
STAP 1  Je kind maakt een fout.
 Je wacht tot je kind dat zelf merkt.
STAP 2  Je geeft een aanwijzing:
'Het begint met de letter...'
STAP 3  Je geeft je kind een compliment.

Helpen met hardop lezen
in drie stappen



TIP 1  
 Bekijk de boeken uit de Vakantieleestas 

samen met je kind op een rustig moment. 

Hang de leeslijst op de koelkast. 

TIP 2 
Maak van het lezen een leuke activiteit: doe 

het eens samen. Laat je kind het gekozen 

boekje voorlezen of lees om en om.

TIP 3 
Vraag af en toe iets over het verhaal, 

bijvoorbeeld waar het over gaat. Dit helpt je 

kind het verhaal beter te begrijpen. 

TIP 4 

Ga met je kind naar de Bibliotheek en maak 

daar een leuk uitstapje van. Kies samen leuke 

nieuwe (voor)leesboeken.

TIP 5 

Kinderen hoeven niet altijd AVI-boekjes 

te lezen. Ze kunnen ook lezen uit een 

moppenboek, een  tijdschrift of een kookboek.
 

TIP 6 

Op onlinebibliotheek.nl kunnen kinderen 

gratis digitale boeken lezen.

TIP 7 

Laat kinderen voorlezen aan hun huisdier 

of knuffels. Die lijken altijd te luisteren en 

zeggen niets als het fout gaat.

TIP 8  

Als je kind echt geen zin heeft, probeer het de 

volgende dag dan nog eens of lees zelf een 

stukje voor. 

TIP 9 

Begin gelijk in de eerste vakantieweek met 

een kwartiertje per dag (voor)lezen en maak 

hiervan een dagelijkse gewoonte (net als 

tandenpoetsen).

TIP 10 

Loopt het niet zo lekker? Vraag of de 

Bibliotheek wil helpen met het kiezen van 

een boek dat bij jouw kind past.

Websites met gratis 
(luister)boeken en leesspelletjes

www.voormijnkleintje.nl/kinderen-2/leestips-zomer-door-lezen
www.zwijsen.nl/inspiratie/5-leestips-voor-een-gezellige-zomer

www.luisterrijk.nl
9-12.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html

spelenmetboeken.nl

http://www.onlinebibliotheek.nl
https://spelenmetboeken.nl/

