
TIPS bij het voorlezen voor het jonge kind: 
 
Samen lezen is leerzaam en goed voor de taalontwikkeling van uw kind. 
Maar het is minstens zo belangrijk dat het voor zowel de ouder als het kind een prettige 
ervaring is en blijft. 

 
• Kies een boek dat past bij de leeftijd van uw kind. Laat u adviseren in de bibliotheek 

of boekenwinkel.  
 

• Jonge kinderen houden van plaatjes en “bewegende” delen in een boek. De inhoud 
van het verhaal moet aansluiten bij de belevingswereld van uw kind. 

 
• Kies het boek bij voorkeur samen met uw kind, u kunt alvast een voorselectie maken 

en het kind vervolgens laten kiezen uit 2 à 3 boeken. Leg de boeken op een vaste 
plek in huis. 

 
• Kies een rustig moment op de dag om voor te lezen 

 
• Kies voor een positie van waaruit u samen in het boek kunt kijken. 

 
• Een boek leest makkelijker voor, als u zelf de inhoud al ongeveer kent. Bekijk daarom 

bijvoorbeeld eerst samen de plaatjes en praat er samen over. Er zijn ook boeken met 
alleen maar plaatjes, daar kunt u zelf een verhaal bij bedenken. 

 
• Spreek van te voren af hoelang u wilt voorlezen, het verhaal hoeft niet uit. 

 
• Lees langzaam voor, met aandacht voor de punten en komma’s, zo kan het kind het 

verhaal beter in zich opnemen. Door te spelen met het tempo kunt u het spannender 
maken. (Oefen hier eens mee) 

 
• Gebruik niet teveel stemmetjes dit maakt het voor uzelf onnodig moeilijk en voor het 

kind niet altijd leuker. 
 

• Een verhaal wordt levendiger als u af en toe oogcontact maakt met uw kind en het 
verhaal ondersteunt met gebaren of uw gezichtsuitdrukking. 

 
• Als u een woord tegen komt, waarvan u twijfelt of u kind dat kent, probeer daar dan 

een ander “makkelijker” woord voor te vinden. Noem dat woord dan na het moeilijke 
woord. Voorbeeld: hij gaat logeren, hij gaat bij zijn oma slapen. 

 
• De kracht zit in de herhaling. Kinderen vinden het fijn om een boek meerdere keren te 

lezen/te bekijken. Dit is minstens zo leerzaam als telkens een ander boek. Het kind 
ontdekt namelijk steeds nieuwe dingen. Het raakt bovendien echt vertrouwd met de 
inhoud, woorden en begrippen zullen beter blijven hangen en worden beter 
opgeslagen. 

 
• Nooit dwingen! Als het kind echt niet in een boekje wil kijken of wegloopt bij het 

voorlezen moet u het vooral niet dwingen dit te doen. Probeer het kind op een andere 
manier te verleiden, door bijvoorbeeld broer of zus voor te lezen terwijl uw kind in de 
kamer met iets anders bezig is. Probeer het kind te prikkelen door het af en toe bij het 
verhaal te betrekken. Voorbeeld: oh, kijk eens dat lijkt wel de tractor van opa! Of bij 
een plaatje van een haan, vraagt u wat voor geluid maakt dat dier eigenlijk? Kwek, 
kwek, kwek ?  

 
• Op www.leesplein.nl  , doorklikken naar peuterboekenplein, vindt u digitale prenten 

boeken. Dit is een verhaal met geluid en bewegende beelden. Neem uw kind op 
schoot of ga samen voor het beeldscherm zitten de meeste kinderen vinden dit erg 
leuk en het kan een leuke opstap zijn naar de echte boeken.  

 
 
De praatmaat wenst u  heel veel (voor)lees plezier! 

http://www.leesplein.nl/�

