Voorlezen
Voorlezen is voor veel kinderen én ouders een dagelijks terugkerend feest. Samen lezen en
plaatjes kijken, geeft een knus en warm gevoel. Voorlezen is op elk moment van de dag leuk,
dus niet alleen bij het naar bed gaan. Voorlezen en kijken in een prentenboek is net zo
belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind als spelen, sporten en televisiekijken. Door
voorlezen raken kinderen vertrouwd met woorden en zinnen die ze zelf nog niet gebruiken,
maar dankzij het verhaal wel begrijpen.

Waarom is voorlezen belangrijk?
Voorlezen stimuleert de fantasie. Daarnaast
leert uw kind meer woorden kennen en goede
zinnen te vormen. Ook leert uw kind zich te
concentreren door aandachtig naar het verhaal
te luisteren. Voorlezen is gezellig en geeft uw
kind een gevoel van veiligheid. Daarbij vergroten
verhalen de wereld van uw kind.
Voorleestips:
 Zoek een rustige plek en lees in rustig
tempo voor.
 Lees niet alleen ’s avonds voor, maar ook
overdag.
 Geef uw kind de tijd om in het boek te
bladeren en naar de plaatjes te kijken.
 Lees niet te lang voor.
 Kies voor jonge kinderen een verhaal dat
in één keer uitgelezen kan worden.




Lees regelmatig boekjes voor met veel
plaatjes.
Roep aan het eind van het verhaal nooit
opgelucht “uit!”. Voorlezen is geen race die
gewonnen moet worden.

Soms wil uw kind steeds uit hetzelfde boek
worden voorgelezen. Ga daar op in, maar lees af
en toe ook een nieuw verhaal voor. Praat ook af
en toe na over wat u hebt voorgelezen en stel
vragen over het verhaal. Laat uw kind het
verhaal in eigen woorden navertellen. Uw kind
kan iets vertellen bij de plaatjes die u in het boek
aanwijst.
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Mocht uw kind geen interesse in het boek
hebben omdat het te saai of te moeilijk is, dan
mag u het boek gerust dichtklappen. Als
uw kind zelf kan lezen, blijf dan doorgaan met
voorlezen. Soms is een verhaal nog te moeilijk
om zelf te lezen. Voorlezen blijft een van de
leukste dingen om samen te doen.
Welk boek kiest u?
Kies een boek dat past bij uw kind. Let op het
onderwerp, de lengte van de zinnen en het soort
tekeningen. Het boek moet aansluiten bij de
belangstelling van uw kind. In het algemeen kun
je zeggen: hoe jonger het kind, hoe korter de
zinnen en hoe concreter het onderwerp. Dat
geldt ook voor de tekeningen: drukke, priegelige
tekeningen en plaatjes zijn voor kinderen
moeilijker dan bijvoorbeeld een simpele plaat of
foto.

Boekenplank
Het is belangrijk dat uw kind zelf zijn boeken kan
pakken. Geef uw kind een eigen plank of hoekje
waar de boeken liggen. Zo kan uw kind zelf
aangeven wanneer en wat het wil ‘lezen’. Ga
ook eens naar de bibliotheek om boeken te
lenen. Voor kinderen is een speciale afdeling
met boeken voor alle leeftijden.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
logopediste van GGD Fryslân
Jeugdgezondheidszorg, T (088) 22 99 444.

