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In deze folder vindt u allerlei leuke 

leesactiviteiten die u thuis of onderweg 

met uw kind kunt doen. 

Veel plezier! 
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DO’S BIJ SAMEN LEZEN 

 Laat je kind het boek kiezen. 

 Bekijk samen het omslag van het boek. 

Waar zal het boek over gaan? Is het 

spannend? Of juist grappig? Kortom, 

fantaseer er samen maar op los. 

 Lees om de beurt een stukje. 

 Geef je kind de kans om een fout zelf te 

herstellen. 

 Praat samen over wat je gelezen hebt. 

 Geef je kind complimentjes. 

 Geef je kind nog meer complimentjes! 

DON'TS BIJ HET SAMEN LEZEN 

 Kies geen boek dat te moeilijk is voor je 

kind! Niets is zo demotiverend om 

telkens te merken dat het lezen niet lukt. 

 Verbeter je kind niet te snel als het een 

fout maakt. 

 Maak het lezen niet te schools. 

 Word niet ongeduldig of geï rriteerd als 

het lezen niet zo goed gaat. 

 

 Strips – samen lezen  

Lees samen een strip alsof het een toneelspel  is. 

Verdeel de rollen en lees samen met het kind het 

verhaal. Het is natuurlijk erg leuk om daarbij 

stemmetjes te gebruiken. De sfeer van het verhaal 

wordt dan nog beter neergezet. Het lezen van een 

strip wordt zo een gezamenlijke beleving en 

motiveert het kind meer te lezen.  

Voorlezen  

Bijna ieder kind vindt het heerlijk om voorgelezen te 

worden. Vaak leest de ouder voor aan het kind. Maar het 

kan ook heel motiverend werken om het kind te laten 

voorlezen. En het kind oefent zo meteen de verklanking 

van letters en woorden.  

Leesbingo 

10 minuten lezen op leuke, gekke plekken. Daarna mag je 

een bingovakje inkleuren. Wie heeft als eerste de 

bingokaart vol? 

Letterbingo (leuk voor in de auto) 

Kijk goed rond. Zie je een letter van de bingokaart? Noem 

de letter hardop en streep deze daarna door op de 

bingokaart? Wie heeft als eerste een rijtje vol? Of zelfs 

een hele kaart? 

Toneel-leesdobbelspel 

Lezen wordt nog leuker al je er een spelletje van maakt. 

Pak een dobbelsteen en een leuk boek en laat maar 

horen op welke stoere manier of deftige manier jij een 

tekst kunt lezen. 

LEZEN IN DE VAKANTIE 

Vakantiepost  

• Schrijf iets over het mooiste 

plekje dat je in de vakantie 

gezien hebt  

• Schrijf iets over de lekkerste 

maaltijd die je in de vakantie gegeten hebt  

Laat je kind een ansichtkaart schrijven op jullie vakantie-

adres en opsturen (of meenemen) naar de nieuwe juf/

meester. 

Doeboeken  

Activiteiten zoals het oplossen van een puzzel, het zoeken 

van de weg door een doolhof of het oplossen van een rebus 

stimuleert het lezen. Het lezen dient bij deze activiteiten 

een ander doel. Het lezen vormt een randvoorwaarde om 

een opdracht uit te kunnen voeren. Niet de leesbeleving 

staat centraal, maar leuke opdrachten waarbij het lezen 

functioneel is. Doeboeken met puzzels en spelletjes zorgen 

voor  een leuke afwisseling in het lezen. 

 lnformatieve boeken  

Boeken die de kennis over een bepaald onderwerp kunnen 

vergroten, bijvoorbeeld kinderboeken over de streek waar 

het kind op vakantie gaat, kunnen de leesmotivatie 

vergroten. Ook door het lezen van informatieve teksten 

worden leeskilometers gemaakt. Dit kunnen ook 

informatiebrochures van de omgeving zijn. Het is dan niet 

noodzakelijk dat het kind de volledige tekst kan lezen. Het 

verbinden van een afbeelding met (delen van) de tekst zijn 

vaardigheden die ook bij het begrijpend lezen aan bod 

komen.  
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