Voorlezen maakt een groot verschil
Voorlezen maakt je leuker! Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders
worden voorgelezen, ontwikkelen een voorsprong in hun taalontwikkeling. Van de
kinderen die niet worden voorgelezen heeft slechts 30% voldoende
woordenschat voor een goede start op school. Van de peuters en kleuters die wel
geregeld zijn voorgelezen heeft 70% voldoende woordenschat. Via het voorlezen
ontwikkelen kinderen naast een goede woordenschat ook hun mondelinge
taalvaardigheid en maken zij kennis met ‘boekentaal’; taal die afwijkt van de
dagelijkse omgangstaal. Niet alleen draagt het rijke, veelzijdige en complexe
taalgebruik in boeken bij aan de effecten van voorlezen op de taalontwikkeling,
ook de gesprekken die ouders met hun kinderen voeren tijdens het voorlezen
werken stimulerend. Het is belangrijk om kinderen vanaf jongs af aan te laten
ervaren hoe leuk voorlezen is. De Nationale Voorleesdagen stimuleren
(groot)ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten om dit te doen.
In de groepen 1-2 delen wij gedurende de nationale voorleesdagen elke dag een
nieuwsbrief in Teams waarmee wij u willen inspireren om samen met uw kind te
lezen, te praten en te “spelen” met boeken. In de nieuwsbrieven komen de 10
prentenboeken uit de prentenboeken top 10 2021 aanbod.

Ook zijn wij gestart met het maken van voorleesfilmpjes waarin voorgelezen
wordt door de leerkrachten. Deze filmpjes gebruiken wij voor onze lessen
tijdens deze periode van thuisonderwijs. Wij nodigen u als ouder/verzorger van
harte uit om óók een voorleesfilmpje van u zelf in te zenden. U kunt uw filmpje
eenvoudig inzenden door het te uploaden in de bestanden van de Teams van uw
kind. Er staat een mapje “voorlezen ouders” voor u klaar. (Door het filmpje in te
zenden geeft u toestemming om het filmpje te mogen delen met alle kinderen en ouders uit de
groepen 1-2. De ingezonden filmpjes worden gedeeld via Teams.)

Wij kijken uit naar uw inzendingen!

