
Thuis oefenen met lezen  

AIs ouder kunt  u uw kind op allerlei manieren stimuleren om met lezen bezig te zijn. Want 

hoe meer uw kind leest, hoe beter je kind gaat lezen.  

Lees tip 1: Ga geregeld naar de bibliotheek  

 
 

Verleid uw kinderen om meer te lezen door eens in de paar weken met ze naar de 

bibliotheek te gaan en nieuwe boeken op te halen. Het jeugdlidmaatschap van de 

bibliotheek is gratis en het aanbod aan boeken, tijdschriften, cd’s en dvd’s is enorm. U vindt 

er boeken voor elk leesniveau en iedere leeftijd. 

 

Komt u er zelf niet uit, vraag dan gerust één van de medewerkers om hulp. Zij hebben veel 

deskundigheid in huis en kunnen u en uw kind uitstekend adviseren wat geschikte en leuke 

boeken zijn. Voor kinderen die moeite hebben met lezen is het Makkelijk Lezen Plein een 

aanrader. Daar vindt u ook kinderboeken met een speciaal lettertype dat makkelijker te 

lezen is voor kinderen met dyslexie. Kinderen die thuis veel lezen, doen het beter op school. 

Verleid uw kind tot lezen door volop leesmaterialen in huis te hebben die passen bij de 

leeftijd en leesvaardigheid van uw kind: boeken, tijdschriften, strips, scheurkalenders. 

Beperk dit niet tot de slaapkamer van uw kind. Zorg dat er ook altijd wat te lezen valt in de 

auto, badkamer, woonkamer en keuken.  

 

Lees tip 2. Lees uw kind elke dag voor  

Voorlezen? Natuurlijk doe je dat als je kind nog een peuter of kleuter is. Maar wist u dat het 
belangrijk is om te blijven voorlezen, ook als uw kind al(lang) zelf kan lezen? Uit onderzoek 

blijkt steeds weer dat kinderen die regelmatig worden voorgelezen daar volop van 

profiteren: het verbetert de woordenschat, het leesbegrip en is onmisbaar voor de 

taalontwikkeling. Of je kinderen nu in groep 1 zitten of in groep 8, door voorlezen krijgen 

kinderen zin om zelf te gaan lezen.  



 

Lees tip 3. Laat uw kind voorlezen  

Draai de rollen ook eens om: laat uw kind aan ú voorlezen, aan een jonger broertje/ zusje of 
aan poppen of knuffeldieren. Een kind dat kan voorlezen is trots op die prestatie, waardoor 

het extra gemotiveerd raakt om (nog) beter te leren lezen. 

 

Lees tip 4. ‘Meelezen met de vinger’  

‘Meelezen’ met de vinger is voor veel kinderen die moeite hebben met lezen een grote 
steun. Hetzelfde geldt voor gebruik van een bladwijzer die de tekst afdekt onder of juist 

boven de regel (veel kinderen willen weten wat er komt en dekken liever de al gelezen tekst 

af).  

Probeer eens uit of uw kind makkelijker leest als hij de woorden aanwijst. U kunt 

overigens ook zelf de woorden aanwijzen om een wat hoger leestempo af te dwingen. 

Doe dat met een pen of potlood en wijs bovenlangs aan, zodat u niet in het gezichtsveld 

van uw kind zit.  

Lees tip 5. Stel een leeskwartiertje in voor het hele gezin  

Trek elke dag een kwartier tot een half uur uit waarin alle gezinsleden samen stil lezen uit 
hun eigen boek. Zien lezen doet lezen. Vijftien minuten dagelijks oefenen met lezen doet 

wonderen voor de leesvaardigheid.  

Lees tip 6. Beperk lezen niet tot boeken  

Heeft uw  kind een hekel aan boeken lezen? Geen probleem. Lezen kun je overal doen en 
teksten vind je overal om je heen: recepten, spelregels, reclamefolders, borden langs de 

snelweg, menukaarten, de ondertiteling op tv. Laat uw kind de tekst voorlezen en prikkel 

het om informatie op te zoeken. “Hm, zouden we een regenjas aan moeten? Kun jij even 

het weerbericht lezen in de krant?” Ook computerspelletjes en apps zijn zeer geschikt, 

omdat kinderen het leuk vinden om daar mee bezig te zijn.  



Lees tip 7. Lees samen: in een vlot tempo  

Lees de tekst samen met uw kind hardop en zorg als ouder dat het tempo wat hoger ligt 
dan het normale leestempo van uw kind. Zo ‘sleur’ je je kind mee.  

Lees samen een boekje: eerst u een pagina, dan uw kind een pagina; of eerst u een zin, 
dan uw kind een zin.  

Ga in de boekhandel of bibliotheek op zoek naar ‘samenleesboeken’. Dat zijn boeken die 
speciaal geschreven zijn om door een ouder samen met een kind gelezen te worden. Stukjes 
makkelijke tekst die je kind leest, worden afgewisseld met moeilijker tekst die jij als ouder 
voor je rekening neemt. 

 

Lees tip 8. Herhaald lezen en belonen  

‘Herhaald lezen’ is wel een methode om het leestempo op te krikken: enkele dagen achter 
elkaar dezelfde tekst laten lezen en bijhouden hoe lang je kind erover doet. Gecombineerd 

met een beloningssysteem (stickers, lievelingseten koken, wat langer opblijven) is dit voor 

veel kinderen een effectieve methode.  

Leestip 9. Oud en nieuw  

Het kind leest een zin. U herhaalt deze zin en leest er een nieuwe zin bij. Het kind 
herhaalt de laatste zin en leest ook weer een nieuwe zin erbij. Er wordt dus steeds een 

‘oude’ en ‘nieuwe’ zin gelezen. Deze manier van lezen is vooral geschikt voor kinderen die 

wat meer moeite hebben met leren lezen.  

Lees tip 10. Vertel de voordelen van snel(ler) kunnen lezen  

Niet alleen motivatie om te lezen, maar ook motivatie om sneller te leren lezen is 
belangrijk. Leg uit waaróm het belangrijk is dat uw kind wat sneller leert lezen. Wijs niet 

alleen op de schoolse aspecten, maar zoek ook voordelen die direct aanspreken: “Als je 

sneller kunt lezen, kan je de ondertiteling lezen bij die-en-die film. Die wilde je toch zo graag 

zien?”  



 

Lees tip 11. Stel het leesplezier voorop  

Het is niet belangrijk wát uw kind leest, maar dat uw kind plezier beleeft aan het lezen. 
Staart u zich niet blind op AVI-niveaus, vergeet de vooroordelen over stripboeken, laat 

overal moppenboekjes rondslingeren en vertel uw kind over uw favoriete boek van vroeger. 

Voorkom dat uw kind lezen gaat zien als een verplichte activiteit en laat uw kind ervaren                

hoe fijn en ontspannend lezen is. Wie graag leest en ervan uitgaat dat lezen plezierig is, zal                 

zich gestimuleerd blijven voelen om te lezen. Motivatie is de belangrijkste factor voor             

succes!  

Lees tip 12: Lezen on the road  

Borden lezen langs de snelweg is een mooie oefening in vlot lezen.  

 

Veel kinderen vinden het leuk om tijdens lange autoritten de borden te ontcijferen. Wijs uw 

zoon of dochter op de borden langs de (snel)weg en vraag of hij of zij kan lezen welke 

plaatsnamen erop staan (of alleen de bovenste, afhankelijk van het leesniveau). De auto 

rijdt door, dus het lezen móet snel gaan. Lukt het niet (helemaal), vertel dan welke 

plaatsnaam er op het bord stond. Langs de snelweg worden afritborden een keer herhaald. 

Lukt het de tweede keer wel om de plaatsnaam te lezen?  

 

Lees tip 13: Digitaal voorlezen  

Op de website Leesmevoor.nl worden digitale prentenboeken voorgelezen. De tekst staat 



daarbij ook in beeld. Je kind kan meelezen met de voorleesstem en proberen het tempo 

bij te houden.  


