
 
Alvast zelf aan de slag met 

voorlezen?  

 
  

 
Bereslim is een website met 

spelletjes en digitale prentenboeken. 
Samen met je kind kun je verschillende 
animatiefilms kijken van bekende 
boeken. Ook kunnen jullie samen met 
‘letters in beweging’ spelletjes doen en 
letters en klanken ontdekken. (Let op: 
hierna is het niet meer gratis).  Bereslim 
is onderdeel van het VVE-programma. 
Vraag op de school van je kind of ze deze 
boekjes hebben. 

 
 
 
 

 

  
1.   Lees het boek voor op een rustige plek en op een gezellig 
moment van de dag. Dat hoeft niet alleen voor het slapen 
gaan te zijn. Misschien zijn er in huis  voorwerpen die passen 
bij het boek? Pak ze erbij. 
2.    Lees het boek eerst zelf, en bekijk waar het  over gaat. 
Wat gebeurt er allemaal? Hoe loopt het af? 
3.    Lees een prentenboek vaker voor.  Kinderen vinden het 
leuk om hetzelfde boek vaak te horen. Laat hen meepraten.  
Soms kennen ze al zinnetjes uit hun hoofd.  
4.    Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over 
de voorkant. Maak  ze nieuwsgierig naar het verhaal. 
5.     Vraag op spannende momenten aan je kind hoe het 
verhaal verder zou kunnen gaan. 
6. Naast lezen is samen zingen, rijmpjes opzeggen, en 
spelletjes doen ook erg goed voor de taalontwikkeling. 
 

Hoe lees je voor? 

Bekijk de filmpjes over hoe je voorleest op het 
kanaal van VoorleesExpress/ Stichting Lezen & 
Schrijven. 

 
 
 
 
   
  Boekstart 
 
Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en 
verhaaltjes vertellen. Kinderen die als baby al zijn 
voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg 
genoeg beginnen met voorlezen. 
De website van Boekstart bevat  (voor)leestips voor alle 
leeftijdsfases van baby tot kleuter . 
 
Boekstart , van de Stichting Lezen, leidt ouders naar de 
bibliotheek. 
De voorlichtingsfolder is beschikbaar in het Nederlands, 
Arabisch, Engels, Frans, Pools, Spaans, Turks, en Tigrynia 
(Eritrea). 
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http://web.bereslim.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=RZ-Fe6jiy28&list=PL4ZjuR1O6tUFtBOK7b6Wm_xN0Kq0Yp6KB
https://www.boekstart.nl/alle-tips/


Alvast zelf aan de slag 
met voorlezen?  

 

Van Nul tot Taal  
Deze gratis app is speciaal ontwikkeld voor 
ouders van jonge kinderen met een 
taalontwikkelingsstoornis. Veel praktische 
informatie, filmpjes en  handvaten  voor het 
leren omgaan met de taal- of 
spraakachterstand van je kind. Deze app is zo 
leuk, een aanrader voor alle ouders met jonge 
kinderen! 

 
Taal Begint Thuis  
Een website met taaltips voor kinderen en 
ouders in meerdere talen. 
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http://www.taalbegintthuis.nl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.auris.vannultottaal&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.auris.vannultottaal&hl=nl
http://www.taalbegintthuis.nl/


1. Lees elkaar voor! Lees om de beurt met je kind. 
 
2. Lees een boek meerdere keren! Herhaling is goed voor de 
woordenschat. Je hoort iedere keer weer iets nieuws in een 
goed verhaal. 
 
3. Als je voorleest zoals je praat, varieer dan eens door harder 
of zachter te spreken, of een pauze in te lassen. Je kunt het 
interessant maken door stemmetjes te gebruiken (en je kind 
ook). 
 
4. Blijf voorlezen! Ook aan  kinderen die ouder zijn dan 10 jaar. 
De meeste kinderen vinden het ontzettend leuk!  

Leuke site waar je veel digitale prentenboeken en filmpjes over allerlei sprookjes 
vindt! Zo maak je verhalen nog duidelijker voor je kind! 

Booxalive is een initiatief van Magda van Tilburg, 
bekend illustrator van kinder- en schoolboeken. Op 
de site vind je de eerste literaire kinderverhalen.  

Leesplein (onderdeel van uw bibliotheek) 

heeft een selectie gemaakt van prachtige 
voorleesverhalen, uitgegeven in bundels om 
lang voorleesplezier van te hebben. 
MEERDERE LEEFTIJDEN BESCHIKBAAR!   

 

 

Taal Begint Thuis  
 
Een website met taaltips voor kinderen en 
ouders in meerdere talen. 
 

Het is leuk als je aansluit bij wat er op school gebeurt, 
bijvoorbeeld door boekjes op hetzelfde AVI niveau te kiezen of in 
een bepaald thema. 

Kinderen t/m 12 jaar krijgen een gratis pasje! 
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http://www.kindertube.nl/voorlezen-en-digitale-prentenboeken.html
http://booxalive.nl/
https://www.leesplein.nl/PB_plein.php
http://www.taalbegintthuis.nl/
http://www.taalbegintthuis.nl/


Wijzeroverdebasisschool 
Begrijpend lezen oefenen?  
Bekijk tips de links onder 
de plaatjes! 
 

YOLEO (Stichting Dedicon) 
Hier kun je samen met je kind zoeken naar 
een boek, op basis van leeftijd, 
interessegebied en leesniveau van uw kind. 
Dedicon is van mening dat álle informatie 
die je nodig hebt beschikbaar moet zijn. En 
wel in een leesvorm die het beste bij je past 
en op het moment dat je het nodig hebt. 

GRATIS! 

Leesplein heeft een selectie 

gemaakt van prachtige 
voorleesverhalen, uitgegeven in 
bundels om lang voorleesplezier 
van te hebben. 
MEERDERE LEEFTIJDEN 
BESCHIKBAAR!   

 

* Laat het kind zelf  meedenken over extra oefeningen. 
* Lees om de beurt een stukje van een tekst. 
* Houd de extra hulp leuk en ontspannen, zodat je kind gemotiveerd blijft. 
* Sluit zoveel mogelijk aan bij wat er op school gebeurt, bijvoorbeeld door 
boekjes op hetzelfde AVI niveau te kiezen.  
* Als een kind een woord of zin fout leest, wacht tot het einde van de zin en 
geef dan pas een aanwijzing. 
* Laat je kind een strook papier gebruiken om de zin aan te geven. Dat helpt. 

Dyslexie? 

1. Als je kind eenmaal kan lezen, kan het ook 
broers/zusjes voorlezen. Vraag ook aan je kind of het 
jou wil voorlezen. 
2. Als je zelf voorleest, kies dan een boek dat je zelf 
leuk vindt. Lees ook eens voor aan kinderen van 
verschillende leeftijden tegelijk. Laat hen personages 
uitbeelden!  
3. Je kind sneller laten lezen? Lees zelf  3 a 4 zinnen 
voor, je kind leest de zinnen na. Als je merkt dat  je 
kind  spellend (traag) leest, lees dan minder zinnen in 
een keer.  

   Gratis t/m 12 jaar! 

Op de website vind je tips en informatie voor 
de groepen 3 t/m 8 op het gebied van taal 
(bevat ook gratis rekenoefeningen!!) 
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https://www.youtube.com/watch?v=L2IgMDSKtrI&t=1s
http://wijzeroverdebasisschool.nl/
https://yoleo.nl/
https://www.leesplein.nl/KB_plein.php


Verantwoording 

 

Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese 
taal 
en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en 
de leescultuur. 

 
www.lezen.nl 
 

 

BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de Koninklijke 
Bibliotheek, is onderdeel van het programma Kunst van Lezen en 

wordt gefinancierd door het ministerie van OCW 
 
www.boekstart.nl 
 
 

 

 Auris geeft hulp aan iedereen die moeite heeft met horen, 

spreken of taal. Auris onderzoekt, behandelt, ondersteunt en 

geeft onderwijs 
 
Verkrijgbaar via de Appstore. 

 

Bereslim is een onderdeel van VVE-thuis. 
 

www.bereslimmeboeken.nl 
  
 

 

Per 1 januari 2016 is Taaltips doorgegaan onder de naam ‘Taal 
begint thuis’ en wordt het programma landelijk uitgerold 
door Stichting Tommie en Charlie. 
 

www.taalbegintthuis.nl 

 

 

Een website met kinderfilmpjes. 
 
www.kindertube.nl  

 

www.boxalive.nl 
 

 

Yoleo (Stichting Dedicon) is van mening dat álle informatie die je nodig 

hebt beschikbaar moet zijn. En wel in een leesvorm die het beste bij je 
past en op het moment dat je het nodig hebt. 
www.yoleo.nl 
 

 

 

Op de website vind je tips en informatie voor de groepen 3 
t/m 8 op het gebied van taal. 
 
http://wijzeroverdebasisschool.nl/ 
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http://www.lezen.nl/
http://www.lezen.nl/
http://www.kb.nl/
http://www.kb.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/
http://www.boekstart.nl/
http://www.bereslimmeboeken.nl/
http://www.taalbegintthuis.nl/
http://www.kindertube.nl/
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