Beste ouders,
Wat je vroeg leert, leer je voor het leven. De laatste jaren groeit het besef
dat – ook wat lezen betreft – de eerste kinderjaren cruciaal zijn. Baby’s,
peuters en kleuters die voorgelezen worden zijn taalvaardiger, kunnen
sneller lezen en zelfs beter rekenen. Ze lezen ook liever en ze zijn later
vaker lid van de bibliotheek.
Voorlezen is niet alleen plezierig, het is belangrijk voor de ontwikkeling
van jouw kind. Voorlezen prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de
taal- en spraakontwikkeling. Wanneer jouw kind wordt voorgelezen,
maakt het bovendien op een aangename manier kennis met boekentaal.
Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen
die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten. Met
een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken
toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen.
Lezen is en blijft kortom van cruciaal belang!
Gouden tips:












Ga samen naar de bibliotheek. Je kind kan er gratis boeken lenen en
zo een persoonlijke leesvoorkeur ontwikkelen.
Kies boeken die passen bij de interesses van je kind.
Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan lezen.
Kinderen worden graag voorgelezen en zullen nieuwsgierig zijn naar
het vervolg.
Praat over wat jij leest of voorleest. Kinderen leren veel van
boekenpraatjes.
Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind. Voorbeeldgedrag is
heel belangrijk. Toon wat jij graag leest en wat jou ontspant.
Zorg dat er boeken, tijdschriften, strips … op een vaste plek in huis
liggen.
Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het slapengaan.
Of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor het
slapengaan. Lezen is een rustgevende activiteit om een drukke dag
mee af te ronden.
Koop af en toe een boek voor je kind.

Veel leesplezier!
Daniëlle DANIELS

Gedichtenbundels

Eerste lezers
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Tweede en derde graad

Bijzondere prentenboeken voor tweede en derde graad

Veel boekentips :
www.boekenzoeker.org (tips voor een hele schoolcarrière)
www.leespluim.nl (elke maand een prachtige boekentip)
Interessante websites voor kinderen met leesproblemen:
www.makkelijklezenplein.be
www.ikhaatlezen.be

