
Leestips  voor ouders 

Tip 1: Elke dag minimaal 15 minuten voorlezen 

Voorlezen is heel belangrijk voor kinderen die zelf nauwelijks lezen, omdat: 

 het kind daarbij ongemerkt aan zijn of haar 
taalontwikkeling werkt. 

 de woordenschat uitgebreid wordt. 

 het kind zich leert verplaatsen in andere personen 
en in onbekende situaties. 

 het kind ontdekt dat boeken (en lezen) leuk zijn. 

Tip 2: Samen lezen 

Leest u eerst het begin van het boek aan uw kind voor. Zit hij of zij goed in 
het verhaal en is het nieuwsgierig naar de afloop? Uw kind zal inmiddels in 

staat zijn het boek zelf uit te lezen omdat de structuur van het verhaal 
duidelijk is. 

 
 

Tip 3: Leessfeer thuis 

Creëer een prettige leessfeer thuis. Hoe doet u dat? 

 Lees in aanwezigheid van uw kind. 
 Neem uw kind mee naar de bibliotheek. 
 Reageren op wat u leest. Laat zien dat lezen iets 

met je doet en dat u dat leuk vindt. Hierbij hoeft 
het niet alleen te gaan om boeken. Ook kranten 

of tijdschriften zijn hiervoor geschikt. 
 Lees regelmatig (liefst dagelijks) voor 

Tip 4: Samen lezen oefenen 

Probeer dagelijks tien minuten samen te lezen. Volg hierbij de volgende 

methode:  
 

 Lees een stuk voor. Het kind leest in zichzelf 
mee. Begin met een bladzijde tekst. De lengte 
van het voor te lezen stuk aanpassen aan de 

praktijk. Gaat het niet goed: een korter stuk 
nemen. 

 Daarna leest het kind zelf de tekst voor. 
 Laat het kind niet hakkelen, maar zeg het woord 

voor. Het woord wordt dan niet fout ingeslepen. 
Het kind blijft leesplezier houden, omdat het vlot 

door kan lezen. 

 



 

TIP 5 

Blijf stimuleren en bemoedigen 

 U gaat niet uit van onwil of gemakzucht van uw kind. U laat 

verwijten achterwege.  
 U laat  merken dat u achter u kind staat. 

 

TIP 6 

Omgaan met leesfouten.  

 Wacht heel kort(5 seconden) als uw kind bij een woord aarzelt. 

 Als uw kind er niet  uitkomt, zegt u het woord voor en herhaalt u 
het woord of de zin samen nog een keer.  

 Leest  het kind een woord of zin verkeerd?  
 Wacht tot het einde van de zin en geef dan aanwijzing door  te 

zeggen : “Kijk nog es naar dit woord” 
 Lees de zin voor en daarna samen  als het niet  lukt.  

 Complimenten mogen niet uitblijven !!!   

 

Veel leesplezier! 

 

Juf Fabienne Criel  

Zorgcoördinator 

 

 


