Ouders betrekken
bij (voor)lezen thuis
TIP 4 Beperk de algemene ouderavonden
over thuis (voor)lezen en boeken en
houd vooral individuele gesprekken
met ouders over lezen. Je kunt je advies
Het is vast bekend dat ouders veel kunnen

TIP 2 Voor ouders met weinig (voor)

dan laten aansluiten op de behoeften en

bijdragen aan de leesontwikkeling van

leeservaring zijn er verschillende projecten

mogelijkheden van een specifiek gezin.

hun kinderen. Vooral thuis voorlezen,

zoals de VoorleesExpress, de Verteltas of

Ouders variëren immers van afwijzende

interesse tonen in wat kinderen lezen

VVE-thuis. Informeer bij de bibliotheek welk

niet-lezers tot enthousiaste veel-lezers.

en praten over boeken heeft een positief

project er in de regio wordt uitgevoerd.

effect op de leesprestaties. Hoe motiveer
je ouders om ook thuis met (voor)lezen

TIP 5

Bespreek met meertalige ouders in

TIP 3 Verleid ouders om voor te lezen

welke taal ze willen en kunnen voorlezen.

aan hun kind of samen te lezen, zonder

Als ouders het Nederlands niet goed

verplichting. Veel ouders hebben baat

beheersen dan kan het voorlezen in het

bij een concreet advies, waarbij een boek

Nederlands een negatief effect hebben op

wordt meegegeven dat het kind leuk vindt.

de taalontwikkeling van hun kinderen. Als

bij het eerste gesprek op school. Zo weten

Voorlezen aan kinderen die al zelf kunnen

ouders voorlezen in een taal die ze wel goed

ouders dat er ook van hen iets verwacht

lezen is naast een gezellig ritueel ook een

beheersen, leren kinderen veel. Ze leren hoe

wordt. Ook ouders die niet goed lezen,

kans voor kinderen om naar iets moeilijkere

verhalen in elkaar zitten, leren nadenken

kunnen wel interesse tonen in het lezen van

boeken te luisteren en hun woordenschat en

en doen kennis op over de wereld. Hier

hun kind of samen met hun kind naar de

tekstbegrip uit te breiden.

profiteren deze kinderen ook van in het

aan de slag te gaan? Vijf gouden tips als
geheugensteuntje.

TIP 1 Bespreek het (voor)lezen thuis al

bibliotheek gaan.

Nederlandstalige onderwijs.

Websites over lezen
en boeken
de Bibliotheek op school

series uitgelicht en is er informatie voor het

En toen (www.entoen.nu)

(www.debibliotheekopschool.nl/hoe)

maken van een werkstuk of spreekbeurt.

En toen is bedoeld voor leerlingen in

Met de Bibliotheek op school slaan onderwijs,

Kinderen kunnen zelf zoeken op thema. Er

midden- en bovenbouw basisonderwijs die

bibliotheek en gemeente de handen ineen en

zijn ook tips voor e-books en luisterboeken, te

belangstelling hebben voor de Nederlandse

komt er dagelijks aandacht voor leesplezier

leen via www.onlinebiblitoheek.nl.

cultuur en geschiedenis. Per venster van de

en mediawijsheid op school én thuis. Op de
site staan tips over leescampagnes, voorlezen
en andere interessante sites.

canon staan tips voor jeugdboeken.
VakantieBieb (www.vakantiebieb.nl)
Tijdens de zomermaanden staat de

Boekenzoeker (www.boekenzoeker.org)

VakantieBieb open; een speciale gratis

Zoekmachine die jonge lezers persoonlijk

app waarmee kinderen e-books kunnen

leesadvies biedt op basis van hun eigen

Met BoekStart genieten kinderen van

downloaden. Zo kunnen kinderen lekker

interesse, hobby of stemming. De teksten

0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken. Op de

doorlezen in de vakantie.

zijn geschreven voor kinderen.

BoekStart (www.boekstart.nl)

site staan o.a. boekentips, een e-magazine en
nieuwsberichten.

Lees je beter (www.leesjebeter.nl)

Leesfeest

Als je ziek bent kun je op internet informatie

Op Leesfeest staan recensies, columns

vinden over de ziekte. Maar uitleg over

van schrijvers, biografieën, specials

(www.jeugdbibliotheek.nl)

hoe het is om ziek te zijn, vind je niet zo

(achtergrondverhalen en interviews),

Op Jeugdbibliotheek staan boekentips

makkelijk. Daarvoor kunnen kinderen terecht

nieuwsberichten, voorpublicaties en

voor kinderen van alle leeftijden. Voor de

bij leesboeken. Lees je beter helpt bij het

wedstrijden. De teksten zijn geschreven

allerkleinsten zijn er boekenfilmpjes. Voor

zoeken naar het juiste boek.

voor kinderen.

Jeugdbibliotheek

wat oudere kinderen worden boeken en

