
Als ouder kun je bijdragen aan de leesvaardigheid 
van je kind.

• Door zelf te lezen geef je het goede voorbeeld. 
• Door samen te lezen biedt je begeleiding.
• Door (bibliotheek)boeken in huis te hebben zorg 

je voor een aantrekkelijk aanbod. 

Kinderen doen (vaak onbewust) jouw gedrag na. 
Zo imiteren kinderen  jouw (media)voorkeuren. 
Google maar eens: “kinderen doen je na” (video). 

Wist je dat?
(Voor)lezende vaders een 
goed voorbeeld zijn voor 

hun zonen? En dat 
jongens dat best kunnen 
gebruiken? Op school en 
in de bibliotheek zien ze 
vooral veel vrouwelijke 

leesvoorbeelden. 

Wist je dat?
Vaders en moeders vaak 
verschillend voorlezen?

Zo stellen vaders vaak 
meer vragen, terwijl 

moeders meer 
complimentjes geven. 

WAT VOOR MEDIAGEBRUIKER BEN IK ZELF?

Tips en Ideeën 

Vraag je zelf af wat voor 
mediagebruiker je bent. 

Bedenk welk voorbeeld je daarmee 
geeft aan je kind. 

Bijvoorbeeld: “Ik check een keer of zes 
per dag nu.nl op mijn telefoon. Mijn 
kind ziet dat lezen iets is dat je prima 

even snel tussendoor kunt doen”.

Bijvoorbeeld: “Ik lees elke dag de 
krant, minstens een uur lang. Mijn kind 
ziet dat dat voor mij een heerlijk rustig 
moment is waarin ik helemaal opga” 

Tips en Ideeën 

Leesopvoeding thuis kent drie onderdelen: 

1. LEESVOORBEELD: jou zien lezen, doet lezen. 

2. LEESBEGELEIDING: samen bezig zijn rond lezen.

3. LEESAANBOD: (geleend) leesmateriaal  in huis.

Alle drie onderdelen van leesopvoeding zijn 
goed voor de schoolresultaten van je kind. Maar 
Leesbegeleiding helpt je kind het meest. 

Welke leesbegeleiding kun je bieden?

• Laat je kind eens aan jou voorlezen.

• Stel vragen over wat je kind leest.

• Vraag ook aan de oppas, aan oma enz. om 
met je kind te praten over wat het leest. 

• Maak samen een lijst met onderwerpen die je 
kind leuk vindt en waarover hij/zij wil lezen. Ga 
met die lijst naar de bibliotheek. 
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