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Tips rondom voorlezen
Het is belangrijk om elke dag voor te lezen of zelf te lezen. Het is goed voor de
taalontwikkeling, woordenschat en het taalgevoel. Hoe eerder je begint met
voorlezen, des te beter het is. Het kan helpen een taalachterstand te
verminderen.
Enkele tips rondom het voorlezen:
- Laat je kind het boek kiezen
- Stel je kind tijdens het lezen vragen
- Geef je kind de tijd om te antwoorden
- Praat over wat er gebeurt/ kan gaan gebeuren
- Leg moeilijke woorden uit
- Gebruik stemmetjes
- Laat jouw plezier in het voorlezen zien
- Praat na over het boek
- Lees het verhaal meerdere keren voor
Het fijnst is wanneer je je kind zelf dagelijks kunt voorlezen. Ook wanneer je
kind zelf kan lezen.
Als ouder lukt het niet altijd om voor te lezen, in deze gevallen helpen de
Voorleeshoek en de Luisterbieb je om het mogelijk te maken dat je kind iedere
dag voorgelezen wordt.
Wordt lid van de bibliotheek!
Kinderen tot 14 jaar kunnen gratis een lidmaatschap aanvragen bij de
bibliotheek. Ga hiervoor bij de dichtstbijzijnde bibliotheek langs. Je krijgt een pas
met pasnummer. Vraag ook een wachtwoord aan!
De Voorleeshoek
Op deze site staan voorleesfilmpjes die je kind kan bekijken op je telefoon, tablet
of computer.
Met je bibliotheekpas en wachtwoord log je in op www.devoorleeshoek.nl. Let op,
om in te loggen scrol je helemaal naar beneden, naar punt 7. “Gratis toegang via
de bibliotheek” hier kan je via de aangegeven link inloggen met je bibliotheekpas
en wachtwoord.
App: luisterbieb
Download de app op je telefoon, tablet of computer. Log in met je bibliotheekpas
en wachtwoord. Op de app zijn vele kinderboeken ingesproken.
Luister naar prentenboeken in je eigen taal
Op deze site staan verschillende prentenboeken die je kunt luisteren in
verschillende talen.
https://prentenboekeninalletalen.nl/
Veel plezier!
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