
DE PRAATMAAT GROEP

Lees het boek eerst een keer door voordat je het gaat
voorlezen.
 

Vertel een verhaal over een personage en een
volgende keer vertel je over een ander personage.
 

Lees het boek eerst zelf voor en laat het verhaal
daarna door het kind vertellen.
 

Gebruik beweging bij het interactief voorlezen door
het personage na te doen in zijn/haar activiteit. 
 

Stel vragen bij elke bladzijde: 'Waarom? Hoe? Waar?
Wie?'
 

Vertel aan het eind van het verhaal kort waar het
verhaal over ging of vraag het kind een 
samenvatting te geven.
 

Stop halverwege het verhaal en laat het kind het 
vervolg voorspellen.
 

Na het voorlezen samen een activiteit doen gericht
op het thema van het boek, denk aan: knutselen of
bakken.
 

Met een knuffel voorlezen, zodat het verhaal 
(nog meer) tot leven komt. 
 

Kijk halverwege het verhaal terug en herhaal wat je
gezien en vertelt hebt. 
 

Leer de prenten en woorden goed kennen door
elkaar vragen te stellen. 
 

Verzin zelf een verhaal bij de prenten/afbeeldingen.
 

Geef je kind zoekopdrachten om het taalbegrip te 
stimuleren.
 

Lees het boek vaker voor: kinderen vinden dit vaak
leuk en leren zo iedere keer iets nieuws.

BoekentipsInteractieve voorleestips
Rupsje Nooit Genoeg 
Eric Carle
 
Raad eens hoeveel ik van je hou 
Sam MacBratney
 
Ik beloof het je
Max Lucado
 
Wil je mijn vriendje zijn? 
Eric Carle
 
De kleine walvis
Benji Davies
 
Kipper
Mick Inkpen
 
Verjaardag met taart
Tjong-Khing Thé
 
Lente mijn eerste zoekboek
Zamy Cartwright
 
Nederland 
Charlotte Demantons
 
Duizend dingen over Nederland
Charlotte Demantons
 
De mooiste vis van de zee
Marcus Pfister
 
 
 



Vervolg 
interactieve voorleestips

Ga je mee, kleine beer?
Martin Waddell
 
Het beertje Pimppeloentje
Annie M.G. Schmidt
 
Ik zie , ik zie wat jij niet ziet
Marieke Oele
 
Nijntje
Dick Bruna
 
Bas, ga je mee? 
Ik ben Bas!
Bas, waar ga je heen?
Dagmar Stam
 
Jij en ik, kleine beer!
Martin Waddell
 
Zo voelt het op de boerderij
Xavier Deneux

Kies een boek met vertelplaten en bedenk samen een
verhaal.
 

Pak voorwerpen/dieren die in het boek voorkomen
erbij. Zo maak je het verhaal levendiger.
 

Kies een boek uit die aansluit bij de belevingswereld
van het kind.
 

Geef het kind ruimte voor het stellen van vragen of
antwoord te geven op de vragen die gesteld zijn.
 

Lok taal uit door aanvulzinnen te gebruiken. 

Kinderen die lezen 
of voorgelezen worden, 

scoren hoger op 
CITO-toesten, rekenen en taal 

(Bron: Kortlevers & Lemmers, 2012)

Lezen zorgt voor meer zelfvertrouwen bij
het kind en

meer kwaliteit
 van leven.

(Bron: Vakgroep 
Logopedie 

GGD Nederland)
Lezen zorgt voor 
uitbreiding van 
woordenschat. 
(Bron: Notten, 

2011)

Voorlezen daagt 

uit om zelf 

te gaan lezen 

én het is gezellig. 

Met voorlezen prikkel 

je de fantasie van 

kinderen en zorg je 

voor leesbevordering.

(Bron: Zwijsen) DE PRAATMAAT GROEP LOGOPEDIE
www.depraatmaatgroep.nl


