Stel
een luistervraag
voordat je begint
met voorlezen. Je
kind luistert dan
gerichter en blijft
betrokken.

Voorleestips van & voor ouders
Maak van
lezen een
vaste gewoonte;
doe het bijvoorbeeld voor het
slapen gaan.

Geef het goede
voorbeeld: lees
zelf ook veel!

Lees niet alleen
de tekst, maar
laat op de
plaatjes zien wat
je leest.
Zoek boekjes
uit die passen bij wat
je kind (dagelijks)
meemaakt.

Start zo vroeg
mogelijk met voorlezen en maak er
een feestje van.

Lees
niet alleen
het boek voor,
maar praat
samen over
het verhaal.

Praat nog op een
ander moment over
het boek. Bijvoorbeeld;
‘Wat zou ... nu
doen?’.

Bij
het herhalen van een
boek je kind laten meedoen. Bijvoorbeeld door je
kind het verhaaltje zelf te
laten voorlezen. Of als het
boek uit is je kind te
vragen waar het boek
over ging.

Zorg
dat er boeken
zijn in huis. Zo kan
je kind zelf makkelijk
een boek pakken. Kijk
samen in boeken al
is het maar 5
minuten.

Herhaal
boeken,
zodat je kind
het verhaaltje
herkent en het
verhaaltje kan
navertellen.

Vertel een
zelfverzonnen
verhaal of gebruik
een prentenboek
en verzin samen
een verhaal bij
de plaatjes

Neem de tijd om
met je kind te lezen,
stel vragen en laat je
kind dingen aanwijzen. Vraag na het
lezen of er vragen
zijn.

Let
op je spreektempo tijdens het
lezen en gebruik
zo nodig gebaren
of een handpop
erbij.

Laat je kind
zelf ook boeken
uitzoeken.

Kijk
op YouTube: ‘juf
Olga leest voor’. Dit zijn
filmpjes waarin zij boeken
Lees samen
voorleest aan peuters
met je kind
en kleuters.
en hun
vriendjes.

Laat stiltes
vallen tijdens
het voorlezen. Dan
kan je kind een
vraag stellen of het
verhaal zelf af
kan maken.

Blijf dichtbij de
interesse van je kind en
blijf boeiend tijdens het
lezen. Gebruik
verschillende stemmen
(zacht/hard/laag/hoog),
geluidjes en toonhoogtes.

