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Thuis oefenen met lezen: zo blijft het leuk
Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen
meer en worden betere lezers. Een kind
dat iedere dag een kwartier leest, leest zo’n
1.146.000 woorden per jaar. En dat is heel
goed voor de woordenschat. Iedere dag
een kwartier lezen is dus heel belangrijk.
En met deze tips maak je het lezen thuis
leuk én gezellig!

1. Laat je kind zelf boeken kiezen. Dit zorgt
ervoor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het
van jou ‘moet’ lezen.

2. Kies geen boek dat te moeilijk is. Het is demotiverend voor je kind om telkens te merken dat
het lezen niet lukt. Vraag de juf of meester naar
het AVI-niveau van je kind. Dat is een goede
graadmeter als jullie een boek kiezen in de
bieb of boekwinkel.

3. Bekijk vooraf het omslag en de titel van het
gekozen boek en bedenk samen waar dit boek
over gaat. Of voorspel samen hoe het zal aflopen.
Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind
betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal.

4. Stop niet met voorlezen als je kind eenmaal zelf
kan lezen. Zelf lezen is zeker in het begin vaak
nog een hele inspanning. Tijdens het voorlezen
kan je kind meer genieten van de inhoud van
een verhaal.

6. Heeft je kind moeite met een woord of een zin?
Geef het de tijd om het stukje zelf te lezen.
Als het echt te moeilijk is, kun je natuurlijk het
moeilijke woord even voorzeggen. Na een paar
keer lezen zal je kind het sneller herkennen.

7. Maakt je kind een fout, wacht dan even met
verbeteren. Meestal hoort hij of zij een stukje
later in de zin dat het niet goed was. Mocht
dat niet zo zijn, dan kun je aan het eind van de
zin samen nog even terugkijken.

8. Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het
lezen niet goed gaat, dat is zo demotiverend.
In plaats daarvan kun je beter tip 9 en 10 in
praktijk brengen.

9. Geef je kind complimenten tijdens én na het
lezen.

10. Geef je kind nog meer complimenten. (Het
kunnen er nooit te veel zijn!)

5. Lees liever elke dag samen
een kwartier, dan eenmaal
per week een uur.
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