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De Nationale Voorleesdagen vinden van 25 januari tot en met 4 februari 2023 plaats. Ouders hebben een belangrijke rol bij het voorlezen. 

De Voorleestas biedt een mooie kans om ouders te betrekken bij het voorlezen en de campagne. Organiseer daarom tijdens De Nationale 

Voorleesdagen een feestelijke bijeenkomst op school voor ouders en kinderen om de Voorleestas uit te delen. In deze instructie geven we 

tips om die bijeenkomst tot een voorleesfeest te maken.

  

De Nationale Voorleesdagen is een leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen en wordt georganiseerd door de Stichting CPNB. 

De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen lezen 

of geleerd hebben om zelf te lezen. Kinderen zijn nooit te jong om te worden voorgelezen. Voorlezen is enorm belangrijk. Het prikkelt 

de fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen is gezellig en versterkt de band tussen (groot) ouders en kind. Meedoen aan De 

Nationale Voorleesdagen biedt Bibliotheek en kinderopvang of basisschool dé mogelijkheid om te laten zien hoe belangrijk zij voorlezen 

vinden.

Kijk op nationalevoorleesdagen.nl voor meer informatie over de campagne.
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Doel
• Ouders motiveren en tips geven om samen met hun kinderen 

tijdens De Nationale Voorleesdagen voor te lezen, te praten 

over boeken en samen naar de Bibliotheek te gaan. 

• Ouders informeren over het belang van voorlezen.

Wie?
Alle ouders en kinderen uit groep 1 en 2

Wanneer? 
Op een ochtend (tijdens het Voorleesontbijt) of op een middag 

aansluitend op de schooltijd

Waar?
In de schoolbibliotheek of in de klas

Wie organiseert?
De leesconsulent samen met de leescoördinator in samenspraak 

met de leerkrachten van groep 1 en 2

Wie nodigt uit?
De leerlingen en hun leerkrachten nodigen de ouders uit

Hoe lang duurt het?
Tussen een half uur en uur

Voorbereiding
1. Begin december: Verdeel de taken tussen de betrokkenen: 

leesconsulent, leescoördinator, leerkracht groep 1 en 2 en de 

kinderen. De leesconsulent neemt de leiding.

2. Half december of begin januari: December is een drukke 

periode, maar het is handig om de ouders op tijd uit te 

nodigen. Je kunt ook direct na de kerstvakantie de ouders 

informeren. Verstuur de uitnodiging voor de ouders uiterlijk 

twee weken voor de bijeenkomst. Je kunt ervoor kiezen om de 

feestelijke aftrap tegelijk met het Voorleesontbijt te houden 

of nog een aparte bijeenkomst te organiseren. Of combineren. 

Ouders wonen het ontbijt bij en gaan dan nog even naar de 

https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen
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schoolbibliotheek om wat meer achtergrond informatie te 

krijgen. Als ouders niet kunnen komen (bijvoorbeeld i.v.m. 

werk), dan zijn opa’s en oma’s ook van harte welkom.

3. Begin januari: Zorg voor de mogelijkheid een inspiratiefilm 

te laten zien, bijvoorbeeld de commercial van De Nationale 

Voorleesdagen (beschikbaar vanaf januari 2024) via 

www.youtube.com. Ook het digitale prentenboek/liedje 

dat is gemaakt van het Prentenboek van het Jaar kan 

ingezet worden. De school heeft de daarvoor benodigde 

inloggegevens via het lespakket van De Nationale 

Voorleesdagen. 

4. Half januari: Zorg dat er een plek is voor een presentatie van 

de boeken uit de Prentenboek Top 10. Zet de boeken mooi 

neer en maak het feestelijk met poster en slingers van De 

Nationale Voorleesdagen.

5. Half  januari: De school is al helemaal klaar voor De Nationale 

Voorleesdagen: de school is feestelijk aangekleed en de 

tasjes liggen klaar op de school. De Nationale Voorleesdagen 

worden zo nog een groter feest. 

Uitnodiging
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk ouders komen. Zet zoveel 

mogelijk kanalen in om ouders uit te nodigen:

• Informeer als leerkracht/leesconsulent de ouders persoonlijk 

over de bijeenkomst.

• Kondig de bijeenkomst aan met een poster in de hal en in de 

schoolbibliotheek.

• Hang een briefje op/naast de deur van groep 1 en 2.

• Gebruik de leuke kaart die in het lespakket van De Nationale 

Voorleesdagen zit.

• Gebruik Isy/digiduif/Social Schools of een ander digitaal 

ouderportaal waarbij de mogelijkheid bestaat om ouders 

per mail uit te nodigen en te laten intekenen voor de 

bijeenkomst. 

• Laat kinderen een persoonlijke uitnodiging schrijven en 

tekenen voor hun ouders. Bijvoorbeeld: We gaan heel erg 

mopperen als u niet komt (grapje). Vraag ouders om het 

antwoordstrookje (wel/niet aanwezig) in te leveren bij de 

leerkracht. 

• Laat ouders vooral weten dat ze iets leuks mee naar huis 

krijgen. 

Meer tips om ouders te betrekken bij De Nationale 

Voorleesdagen lees je in de instructie De Nationale 

Voorleesdagen voor leesconsulenten. www.boekstartpro.nl

De Voorleestas
Om te stimuleren dat leerlingen op deelnemende scholen ook 

thuis worden voorgelezen tijdens De Nationale Voorleesdagen 

ontvangen zij een aantrekkelijke Nationale Voorleestas. Vul de 

tassen en neem ze mee naar school. Inhoud van de tas:

• de mini-editie van het Prentenboek van het Jaar

• de voorleesknuffel

• een ansichtkaart

• de folder met informatie over De Nationale Voorleesdagen

Programma 
Het programma kan verschillende onderdelen bevatten. Het 

tonen van een film, ouders bekendmaken met de Prentenboek 

Top 10, voorleestips geven bij het Prentenboek van het Jaar en 

het uitdelen van de tasjes zijn vaste onderdelen. De bijeenkomst 

sluit inhoudelijk goed aan op het Voorleesontbijt. Ouders 

maken dan eerst mee hoe de leerkracht of gastvoorlezer het 

prentenboek voorleest aan de kinderen. 

1. Welkom door ...

2. Voorlezen het Prentenboek van het Jaar 

3. Tonen film 

4. Tonen boeken uit de Prentenboek Top 10 

5. Informeren over activiteiten die in de Bibliotheek 

en boekhandel te doen zijn vanwege De Nationale 

Voorleesdagen

6. Uitdelen Voorleestassen door:…

7. Afsluiting: alle kinderen zingen de Voorleestrom. Het liedje 

om voorlezen mee in te luiden of af te sluiten. Je kunt de 

Voorleestrom ook nog in een paar verschillende talen laten 

horen. www.boekstart.nl 
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https://www.youtube.com/user/CPNB
https://www.boekstartpro.nl/toolkit/voorlezen.html
https://www.boekstart.nl/luister-naar-ons-meertalige-kinderliedje-de-voorleestrom/

