
Benoem de titel en auteur, dan weten de kinderen dat het boek en door wie het is 

gemaakt. 

Praat duidelijk en laat je gezicht zien zodat ze echt meegaan in jouw emoties en het 

verhaal. 

Het helpt als je het boek al kent. 

Moeilijke woorden gewoon voorlezen, daar leren de kinderen heel veel van en je kunt 

deze woorden uitleggen. 

Stiltes laten vallen is heel fijn voor de kinderen en voor jou als voorlezer. 

Hebben de kinderen vragen of opmerkingen tijdens het voorlezen ga met ze in 

gesprek. Dan ben je echt interactief aan het voorlezen. 

Praat na met de kinderen over het boek. 

Voorlezen
Liefde voor boeken en interesse in lezen ontstaan

vanzelf als jonge kinderen veel worden voorgelezen.

Plaatjes kijken, figuurtjes speuren of lekker bladeren

in boeken maakt kinderen nieuwsgierig naar de

verhalen. 

Wat voorlezen met je doet:  

versterkt de band tussen de voorlezer en het kind  

prikkelt de fantasie, helpt de wereld ontdekken en maakt nieuwsgierig 

bevordert taalvaardigheid en vergroot woordenschat  

zorgt voor leesplezier en blijvende interesse in lezen en boeken  

verhoogt concentratie op school en later ook op werk 

Voorleestips

15 minuten per dag: zorgt voor 1 miljoen woorden per jaar.  

Nooit te jong om te starten: voor baby’s is voorlezen leuk en leerzaam,  maar daag ook

eens kinderen uit die al kunnen lezen door moeilijkere boeken voor te lezen.  

Herhaal, herhaal, herhaal: eerst luisteren ze geboeid, daarna herkennen ze het

verhaaltje en dan komen de details aan bod.  

Doe het samen: neem de tijd en geef volledige aandacht aan het voorlezen, zet

bijvoorbeeld de tv uit.  

Kan overal: op de bank, in de auto, in bad. 

Liselotte Dessauvagie is verliefd op boeken. Ze is specialist in hoe lezen kan

verwonderen en verbeelden en geeft trainingen en workshops door het hele

land. Voor de Bibliotheek Bollenstreek geeft ze tips om het voorlezen nog

leuker te maken.  



Boekentips  van  Liselotte  Dessauvagie

Boekentips  met  i l lustraties  van  Fiep

Westendorp

Meer  tips?  

Ga naar www.bibliotheekbollenstreek.nl/iedereenvoorlezen voor meer voorleesboekentips

en vele leuke voorleesactiviteiten in de Bibliotheek Bollenstreek. 


