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Weer naar school 

Na een lange periode thuis, gaat jouw kind weer deels naar school. Je krijgt daardoor als ouder naar 

verwachting iets meer lucht, maar het roept waarschijnlijk ook allerlei vragen op. Vragen van 

persoonlijke aard over veiligheid, maar ook hoe het onderwijs ingericht zal worden in een situatie 

waarin jouw kind voor een deel op school en voor een deel thuis aan de slag zal gaan met 

schoolwerk. Als het goed ben je inmiddels door de school geïnformeerd over hoe het onderwijs na de 

meivakantie vorm en inhoud zal krijgen. Naar verwachting zal op school in de periode na de 

meivakantie aandacht zijn voor de sociaal emotionele kant en ligt de nadruk in het contact met de 

leerkracht op de instructie van nieuwe leerdoelen. De verwerking zal dan voor een deel thuis 

plaatsvinden. Naast dit reguliere schoolwerk is het voor de ontwikkeling van de leesvaardigheid van 

het kind belangrijk dat er thuis volop aandacht blijft voor leesmotivatie. Lezen in een boek is niet 

alleen ontspannend, het is ook heel belangrijk voor de algemene ontwikkeling van een kind. 

 

Het belang van lezen en voorlezen  

Lezen in de vrije tijd, waarbij kinderen mogen lezen wat ze willen, draagt bewezen bij aan het plezier 

in het lezen van boeken en aan woordenschatontwikkeling en het tekstbegrip van kinderen. 

Onderzoek toont aan dat kinderen die regelmatig vrij lezen beter scoren op de Cito-onderdelen taal, 

rekenen, studievaardigheden en wereldoriëntatie. Ook voorlezen is belangrijk. Voorlezen stimuleert 

niet alleen de leesmotivatie en de sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling van een kind, het 

heeft ook een positieve invloed op de taal- en leesvaardigheid. En het vergroot de kennis van de 

wereld. Blijf je kind dus naast het schoolwerk voorlezen en stimuleer het kind met regelmaat een 

boek te pakken. 

 

Veel te kiezen 

Zorg ervoor dat jouw kind de toegang heeft tot een aantrekkelijke boekencollectie waarin voldoende 

keuze is. Op sites als jaapleest.nl, kjoek.nl en ikvindlezenleuk.nl lees je bijvoorbeeld over nieuw 

verschenen kinderboeken. Maak naast de algemene bieb of de schoolbieb ook gebruik van de vele 

gratis digitale initiatieven die er zijn om het lezen te stimuleren. Op de website www.voorleesgids.nl 

zijn veel links verzameld waar je digitale kinderboeken kunt vinden.  

 

Geef het goede voorbeeld  

Als het je in de bijzondere tijd even lukt, lees dan zelf ook eens een boek op het moment dat je kind 

aan het lezen is. Vertel over je eigen leeservaringen. Wat zijn jouw lievelings(kinder)boeken en 

waarom? En bespreek naast de boeken die jullie lezen regelmatig verschillende tekstsoorten die je in 

het dagelijks leven tegenkomt. Een recept bijvoorbeeld of een gebruiksaanwijzing. Maak je in deze 

periode een wandelingetje met je kind door de buurt? Lees dan eens samen een tekst op een 

informatiebord dat je tegenkomt. Geef daarbij aan met welk doel je die tekst leest. Op die manier 

zien de kinderen dat lezen en leren lezen belangrijk is, en willen ze deze vaardigheid zelf goed onder 

de knie krijgen. 

 

http://www.voorleesgids.nl/
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Plezier houden in lezen 

Zorg er bovenal voor dat jouw kind plezier houdt in het lezen. Samen lezen, woord- en leesspelletjes 

doen en luisteren naar een verhaal heeft in de thuissituatie een positief effect op de 

leesontwikkeling. We hebben op onze website verschillende lees-, spel- en ontdekactiviteiten 

klaargezet. Met deze activiteiten kunnen kinderen na een korte uitleg zelfstandig of samen met jou 

aan de slag. We hebben er hieronder een paar opgenomen.  

 

 

Lezen ansichtkaart 

Laat kinderen een ansichtkaart maken over een boek dat ze thuis hebben 

gelezen. Hang de ansichtkaarten later thuis op. Zo krijg je een mooi 

overzicht van de boeken. Het is ook leuk om ze mee te nemen naar school 

en de leerkracht te laten zien.  

 

 

Boekenbingo  

Klaar voor de… boekenbingo? De Boekenbingo is een boekenspel dat op elk moment 

thuis gespeeld kan worden. Het laat kinderen op een andere manier in aanraking 

komen met boeken.  

 

 

Theaterlezen 

We hebben op onze webiste prachtige theaterteksten opgenomen die je 

met je kind of met het hele gezin kunt lezen. Een ieder heeft een eigen 

eigen rol in het verhaal. En vindt jouw kind het een leuke leesvorm? Dan 

zijn er ook veel theaterleesboeken te vinden. Het wordt ook wel 

toneellezen genoemd.  

 

 

De cliffhanger 

Hoe gaat een verhaal verder na een cliffhanger? Je leest een stuk uit een kinderboek 

voor en eindigt bij een cliffhanger. Jouw kind verzint hoe het verder gaat en maakt 

daar een tekening of schrijft het vervolg op. Daarna wordt het verhaal verder 

gelezen. Klopt het wat je kind bedacht heeft? 

 

 


