
 

10 tips voor samenlezen 

1. Lees liever elke dag samen 10 minuutjes dan 1 maal per week een uur. 

 

2. De stukjes die jij als ouder leest, lees je op een normaal tempo voor.  Je 

kind hoeft deze stukjes niet aan te wijzen. 

 

TIP: Voor beginnende lezers en lezertjes die moeilijkheden hebben, raden 

we aan om volgende stappen te zetten tijdens het lezen: 

 Mama of papa of …  leest voor  (voorlezen) 

 Mama of papa of … leest samen hardop met het kind (koorlezen) 

 Kind leest alleen, mama of papa of … luistert en tikt op de tafel als er 

een fout wordt gelezen, de zin wordt helemaal opnieuw gelezen. 

 

3. Laat je kind het boek kiezen dat jullie samen willen lezen.  Dit zorgt er 

niet alleen voor dat het boek de interesse van je kind heeft, maar zorgt er 

ook voor dat je kind niet het gevoel krijgt dat het “van jou” moet lezen. 

 

4. Bekijk vooraf de omslag en de titel en ga samen fantaseren waar dit boek 

over zou gaan.  Zo kun je halverwege even stoppen en voorspellen hoe het 

verhaal gaat aflopen.  Beide activiteiten zorgen ervoor dat je kind actief 

betrokken wordt bij de inhoud van het verhaal. 

 

5. Kies geen boek dat te moeilijk is voor je kind.  Niets is zo demotiverend 

om telkens te merken dat het lezen niet zo goed lukt. 

 

6. Heeft je kind moeite met een woord of een zin?  Geef het de tijd om het 

stukje zelf te lezen.  Is het echt te moeilijk dan kun je natuurlijk het 

moeilijke woord even voorzeggen.  Een volgende keer dat dit woord weer 

voorkomt, zal je kind het woord snel herkennen. 

 

7. Maakt je kind een fout, wacht dan even met verbeteren.  Meestal hoort je 

kind een stukje later in de zin dat het een fout heeft gemaakt en 

verbetert hij of zij het zelf.  Zo niet, dan kun je aan het einde van de zin 

samen nog even terugkijken (tik met je vinger op de tafel, op die manier 

werken we ook in de klas). 

 



8. Geef je kind complimenten! 

 

9. Geef je kind nog meer complimenten! 

 

10. Word niet ongeduldig of geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat.  Het 

is bijzonder demotiverend om te horen dat het niet zo goed gaat.  Geef je 

kind liever complimentjes op die momenten dat het wel goed gaat. 

 

 

Veel succes! 

Juf Jolien en juf Veerle 

 

 

In de klas lezen we elke dag een kwartiertje, het “kwartierlezen”.  Voor 

uw kind niks nieuw, want ook als kleuter las uw kapoen elke dag een 

kwartiertje. 

 

In het begin van het eerste leerjaar zal dit een combinatie zijn van 

voorlezen, zelfstandig “lezen” in een prentenboek, kijken in een 

weetjesboek. 

Het is vooral belangrijk dat de kinderen genieten van dit kwartiertje.  

We doen dit al enkele jaren en we merken dat dit de leesresultaten 

bevordert. 

We raden aan om dit in het weekend en tijdens de schoolvakanties ook 

thuis te doen, geniet samen met je kind van een kwartiertje leesplezier.  

Het is heel belangrijk dat kinderen jullie zien lezen, alleen op die manier 

zal jouw kind gemotiveerd zijn om ook te lezen. 

 

 

 


