
Voorlezen 
 
Waarom is voorlezen belangrijk 
 
Het is goed voor de taalontwikkeling. Het kind leert nieuwe woorden. 
Het kind leert luisteren en zich concentreren.( goed luisteren en volgen waar het verhaal over gaat) 
Leert fantaseren ( zich verplaatsen in iemand anders} 
Het kind doet kennis op over de wereld om zich heen. 
Het is gezellig om samen bezig te zijn, een moment van rust. 
Het kind krijgt plezier in lezen  
Het kan kinderen leren om beter met eigen gevoelens om te gaan. 
 
Tips: 

• Je gaat eerst het boek samen bekijken zonder voor te lezen welke plaatjes staan er in 
wat is er allemaal te zien 

• Let op je houding naar het kind toe. Ga op zo een manier zitten dat het kind het boek 
goed kan zien en dat je het kind ook kan aankijken. 

• Kijk het kind regelmatig aan tijdens het voorlezen. Zo kun je zien wat het kind ervan 
vind. 

• Let op je stem, dit geeft meer sfeer aan het verhaal. Je kan bv. geluiden van dieren 
nadoen of verschillende stemmen gebruiken. 

• Stel je kind tijdens het voorlezen vragen of maak opmerkingen. 

• Lees langzaam voor, zodat je kind tijd heeft om de tekst te volgen. 

• Lees hetzelfde boekje meerdere malen voor. Jonge kinderen zijn dol op herhalingen. 
iedere keer dat het boekje voor wordt gelezen ontdekken ze andere dingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Tijdens het voorlezen is het kind actief bezig met taal. Dit merk je doordat het kind vragen stelt, 
dingen aanwijst of lacht. 
Als ouder moet je je kind helpen om het verhaal te begrijpen. 
Belangrijk is welk boek je kiest, het moet niet te moeilijk zijn en ook niet te gemakkelijk. 
Als je naar de bibliotheek gaat kun je daar altijd even vragen wat het beste bij de leeftijd van je kind 
past. 
Vind je het moeilijk om voor te lezen dan kun je het verhaal ook vertellen aan het kind in je eigen 
woorden en in je eigen taal. 
 
Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op.  
 
Natuurlijk kunt u ook voor andere (opvoedings)vragen bij mij terecht.  
 
Je kunt me ook bellen of mailen.  
 
Tot ziens,  
Mia van der Heijden  
06 51058857                                       
m.vd.heijden@lumenswerkt.nl 
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