WAAROM VOORLEZEN?
Vooral de ouders hebben grote invloed op de taalontwikkeling van hun kind. Al vanaf de
geboorte reageren ze op geluiden van hun kind. In het begin is dat huilen of het eerste lachje
en al gauw wordt dat het brabbelen. Zo ontstaat er al vroeg een soort gesprekje (communiceren).
Naarmate kinderen ouder worden, zijn ze steeds beter in staat om dingen in hun omgeving te
benoemen. Hun zinnetjes worden langer en ze stellen vragen over alles wat er om hen heen
gebeurt. Op die manier gaan ze hun nog kleine wereld steeds beter begrijpen, en leren ze verbanden en relaties zien.
Voorlezen is dan ook een uitstekende manier om kinderen in deze ontwikkeling te begeleiden.
___________________________________________________________________________________
Voorlezen is leuk!
Uw kind voorlezen heeft veel voordelen. Het is niet alleen leerzaam, maar vooral heel gezellig om samen
een boek te lezen. Lekker knus bij mama of papa op schoot, zodat ze alles goed kunnen zien.
Samen met uw kind zoekt u een boek uit dat bij de leeftijd en interesse past. Daarbij voelen kinderen
zich allereerst aangetrokken door de omslag en de plaatjes, de titel en de eerste bladzijde.
Sommige kinderen willen niet lezen. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Ouders geven vaker aan, dat hun
kind “geen rust in zijn lijf heeft”. Als uw kind nog niet zo lang achter elkaar kan luisteren, kunt u dan ook
beter boeken kiezen met veel plaatjes en weinig tekst. Een goed voorbeeld daarvan is “Waar is ribbel?”.
Uw kind hoeft hier niet alleen stil te zitten luisteren, maar mag Dribbel echt gaan zoeken achter de
uitklapbare plaatjes. Hiermee leert uw kind ruimtebegrippen zoals: in, op, naast, onder.
Waarom vragen kinderen vaak om hetzelfde boek?
Menig ouder slaakt een diepe zucht als hij voor de tiende keer een bepaald boek moet voorlezen, maar
juist het bekende geeft de kinderen een veilig gevoel. Door de herhaling kunnen ze de woorden beter
onthouden en zijn ze al gauw in staat het verhaaltje in hun eigen woorden na te vertellen. Zo leren ze er
telkens nieuwe woorden bij, oefenen ze hun geheugen en leren hun gedachten te verwoorden.
Hoe kan een boek mijn kind helpen?
Kinderboeken gaan vaak over onderwerpen waarin kinderen zichzelf herkennen zoals verdriet hebben,
boos zijn, verhuizen, naar de peuterspeelzaal, sinterklaas, dieren, school. Door met uw kind over het
verhaal te praten, leert het gevoelens en gedachten te verwoorden over gebeurtenissen in zijn leefwereld.
Door voor te lezen leren kinderen de samenhang van gebeurtenissen te zien, problemen te begrijpen en
oplossingen te zoeken.
Wanneer beginnen met voorlezen?
Met voorlezen kun je nooit vroeg genoeg beginnen. Voor kinderen van 0 tot 1 jaar zijn er al
aanwijsboekjes, met op elke bladzijde een eenvoudig gekleurd plaatje van een voorwerp of een dier.
Samen naar de plaatjes kijken en ze benoemen of een geluidje maken, is al voldoende.
In de aanwijsboekjes voor 1 tot 2 jarigen staan er al wat meer afbeeldingen op een bladzijde. Het kind
kan ook zelf al een plaatje aanwijzen of benoemen en u kunt al wat meer vertellen bij de plaatjes.
Rond de 3 tot 4 jaar kunnen kinderen al naar een kort eenvoudig verhaaltje luisteren. Zo zijn “Dribbel”,
of “Nijntje” heel geschikt. Vooral boekjes over herkenbare situaties voor peuters, zoals “Welterusten
kleine beer”, “Raad eens hoeveel ik van je hou” passen uitstekend bij deze leeftijd. Ook kunt u al
eenvoudige vragen stellen over wat u met z’n tweetjes heeft gelezen.
Vanaf 4 jaar zijn er de prentenboeken over onderwerpen buiten het hier en nu. Uw kind is nu namelijk in
staat om te fantaseren en zichzelf een beeld te vormen van iets dat hij niet uit eigen ervaring kent.
Goede voorbeelden zijn: “Een ijsbeer in de tropen”; “Woeste Willem”; “Hennie de Heks”. Stel na het
voorlezen eens enkele “wie/wat waar-vragen . Zo controleert u of uw kind het verhaal ook helemaal
begrepen heeft of dat juist extra uitleg nodig is. Ook oudere kinderen, die al zelf kunnen lezen, vinden
het leuk en heel gezellig als een ouder hen voorleest. Voorlezen stimuleert zelf lezen.
Tot slot:
Boeken zijn duur. Een lidmaatschap van de bibliotheek is daarom een prima alternatief . Kinderen
kunnen zelfs gratis lid worden. Daarnaast kunt u ook eenmaal per jaar via de school van uw kind
voordelig boeken bestellen (o.a. de boektoppers, de leesleeuw, de lijsters).

Titels van prentenboeken: Bertje Big P. Brouwers
Alle boeken van Dribbel Eric Hill Oscar Olifant P. Brouwers
Alle boeken van Nijntje Dick Bruna Het grote versjesboek M. Busser
Alle boeken van Kikker Max Velthuys Dikkie Dik Jet Boeke
Rupsje Nooitgenoeg Eric Carle Platvoetje I./D. Schubert
Wil je mijn vriendje zijn Eric Carle Een gat in mijn emmer I./D. Schubert
Een ijsbeer in de tropen Hans de Beer Floddertje A.M.G. Schmidt
Temmer Tom T. Veldkamp Lekker weertje
Plons M. Waddell Koekepeertje Carry Slee

Bij vragen, neem contact op met:
Lisette Canisius: tel: 045-5721149/l.canisius@de-logopediste.nl
Nicole Feron:
tel: 06-10739409/nicole.feron@movare.nl

