
Ik heb zelf het idee dat Mike na de vakantie een zin meer 
aan elkaar leest in plaats van losse woordjes met pauzes, 
niet sneller maar anders en geconcentreerder. Ben wel benieuwd 
hoe het bij de andere kinderen is gegaan. 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 vorige zomer na het meedoen 
aan Vakantielezen

Wil je ook graag dat je kind na de vakantie goed blijft 
lezen? Dan is blijven lezen in de zomervakantie heel 
nuttig. Je kunt als ouder je kind hierbij goed helpen. 

10 tips voor ouders

Plezier in lezen! 
Voorkom de 
zomer-lees-dip

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

Helpen met hardop lezen
WACHT > HINT > PRIJS
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laat me er in!
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laat m
e er in

!

 zijn boeken die je samen leest.  
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander leest 
de iets moeilijkere tekst voor. Zo lees je om de beurt 
een stukje en geniet je samen van een grappig verhaal. 

laat me er in!
• Moeder geit moet naar de markt. 
• De zeven geitjes zijn alleen thuis.
• Opeens wordt er op de deur geklopt.
• Wie zou dat zijn?
•  ik ben het, zegt mam.
•  laat me er in!
• Maar is dat mama wel?
• Of is het de wolf? 

• = eenvoudige tekst
• = moeilijkere tekst
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TIP 1  Bekijk de boeken uit 

het tasje samen met je kind

Heeft je kind op school een oranje tasje gekregen? 
Je kind wil vast wel weten wat er in zit. Neem even 
de tijd om samen het tasje uit te pakken en je kind 
iets te laten kiezen om mee te beginnen.

TIP 2  Samen beginnen met 

lezen is leuker dan alleen

Alleen als lezen een leuke activiteit wordt, doen 
kinderen het graag. Wil je je kind daar bij helpen? 
Je kunt je kind bijvoorbeeld vragen het boekje dat 
hij of zij gekozen heeft voor te lezen. Je kunt ook 
samen lezen in het boekje 'Laat me er in'. Bij dit 
verhaal heb je allebei een rol en lees je om en om 
een stukje voor. 

TIP 3  Laat je kind nadenken over het 

verhaal door af en toe iets te vragen

Je kind vindt het erg leuk als je af en toe iets vraagt 
over het boek dat hij of zij leest. Het helpt je kind 
ook het verhaal beter te begrijpen en je kind merkt 
dat jij lezen ook belangrijk vindt. Je kunt vragen 
wat je kind leest en waar het verhaal over gaat. 
Als je samen leest, kun je ook andere vragen stellen 
bijvoorbeeld: Waarom denk je dat...? Waarom 
doet hij/zij dat?

TIP 4  Ga met je kind

naar de Bibliotheek

Samen naar de Bibliotheek kan een leuk uitstapje 
zijn. Neem even de tijd. Dan kan je kind rondkijken 
en zelf boeken kiezen. Je kunt je kind helpen kiezen 
door samen de eerste pagina van een boek te lezen 
of de achterkant. Leuke boeken die misschien 
iets te moeilijk zijn, kun je thuis samen lezen of 
voorlezen. Als je toch in de Bibliotheek bent, kun 
je gelijk kijken of er in de zomeractiviteiten
 voor kinderen zijn.

TIP 5  Lezen kan ook uit een 

tijdschrift of kookboek

Kinderen hoeven niet altijd AVI-boekjes te lezen! 
Ze kunnen ook lezen in een moppenboek, een 
tijdschrift over voetballen of de Donald Duck. 
Bij het samen koken (uit een kinderkookboek) 
leest een kind ook. Ook onderweg is er veel te 
lezen en bij ondertitelde kinderprogramma's. 
Blijf je kind complimenten geven over het lezen!

TIP 6  Download de gratis 

app met leuke boeken

Download de app Vakantiebieb (uit de app store of 
play store) op een tablet (iPad) of telefoon. Je kind 
kan dan ook gratis digitale kinderboeken lezen. De 
Vakantiebieb-app is vanaf 1 juli weer beschikbaar.

TIP 7  Zet bijzonder publiek iN

Kinderen vinden het vaak leuk om voor te lezen 
aan hun knuffels, aan de hond of de cavia. Die 
lijken altijd te luisteren en zeggen niets als het 
fout gaat. Ook heeft oma, opa, de buurvrouw of 
een grote zus of broer vast wel een keer tijd om 
te luisteren of samen te lezen met je kind. 

TIP 8  Houd het lezen altijd leuk

Dwing je kind niet als het niet wil lezen. Probeer 
het de volgende dag nog eens of lees zelf een 
stukje voor. Lees je niet goed Nederlands? 
Kies de taal die je het beste spreekt.

TIP 9  Maak van (voor)lezen 

een dagelijkse gewoonte

Laat je kind in de eerste week van de vakantie 
beginnen met lezen. Kies samen een geschikt 
moment. Bijvoorbeeld elke avond na het eten 
of vlak voor het slapen. Een kwartiertje lezen is 
genoeg. Meer mag altijd. Maak (voor)lezen net 
zo gewoon als tandenpoetsen!

TIP 10  Vraag advies 

bij de Bibliotheek

De Bibliotheek is ook in de zomervakantie 
(regelmatig) open. Vraag gerust advies als het 
lezen in de vakantie niet lekker loopt. De biblio-
theekmedewerker kan je kind helpen met het 
kiezen van een spannend, grappig of makkelijker 
boek. Ook kan de medewerker adviseren over 
websites met bijvoorbeeld leespelletjes, 
luister- boeken of meeleesboeken.

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.123luisterboek.nl/collection/?sort=lowest
www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.html

www.gratis-boek.nl/category/kinderboeken
www.leerspellen.nl/Lezen-spelletjes


