
 

 

Nationale voorleesdagen bij kindcentrum Toekomst - 2018 
 

 
 
 

Ieder jaar zijn er de nationale voorleesdagen. Dit jaar is dat van 24 januari t/m 3 februari. 
Voorlezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van het jonge kind, het heeft een positief effect 
op de woordenschat, spelling en tekstbegrip. Of je nu voor het slapen gaan een mooi boek 
voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden ook herinneringen voor het leven 
gemaakt.  
 
Het programma tijdens de voorleesdagen bij Toekomst: 
 
Woensdag 24 januari: 
Interactief voorlezen van het themaboekje; ’’ssst de tijger slaapt.’’, tijdens het fruitmoment. 
 
Donderdag 25 januari: 
We hebben het boekje nu een aantal keer gelezen en de kinderen kennen de tijger. Ze gaan met 
verschillende knutselmaterialen hun eigen tijger maken.  
 

 
Vrijdag 26 januari: 
Bij de klassieke manier van voorlezen gaat het vooral om het vertellen van het verhaal, bij 
interactief voorlezen gaat het vooral over de beleving van de kinderen bij het boekje. Waar 
associëren zij de kaft van het boekje mee, wat kunnen zij daar over vertellen. Het kan dan wel 
eens voorkomen dat de kinderen zoveel te vertellen hebben dat het boekje niet uitgelezen wordt. 
Dan is het handig om een boekenlegger te hebben. Deze gaan we vandaag maken.  
 
Maandag 29 januari: 
Papa en/of mama dag. Papa’s en mama’s mogen voorlezen op de groep. 
 
Dinsdag 30 januari:  
Vandaag lezen de ouderen voor aan de jongeren. In de ochtend komt de voorleesbrigade 
voorlezen voor de verkorte kinderopvang groepen en de hele dagopvang. In de middag lezen de 
kinderen van de buitenschoolse opvang voor aan de kinderen van de hele dagopvang.  
 
 



 

 

 
 
Woensdag 31 januari: 
Tijd voor een uitstapje naar de bibliotheek. De kinderen van de verkorte kinderopvang met VVE 
(VKV) en de kinderen van de hele dagopvang gaan op bezoek bij de bibliotheek. Hoe ziet de 
bibliotheek eruit en welke boeken hebben ze daar? 
 
Donderdag 1 februari: 
Opa en oma lezen voor. We vragen een aantal grootouders om voor te komen lezen aan hun 
kleinkind en de andere kinderen van de groep.  
 
Vrijdag 2 februari: 
Op vrijdag sluiten we de voorleesdagen af met het voorlezen met een vertelkast (kamishibai). 

 
 
Tijdens de voorleesdagen staat voorlezen gedurende 1,5 week centraal, maar natuurlijk is 
voorlezen bij ons dagelijkse kost. Naast de taalontwikkeling en de prikkels die het geeft aan de 
fantasie ontwikkeling, is voorlezen ook een rustig moment op een drukke dag.  
 

 
Een aantal korte tips om voorlezen thuis tot een succes te maken: 

 Kies een boek dat dicht bij de belevingswereld van het kind ligt. 

 Lees hetzelfde boek meerdere keren voor: van de herhaling leert uw kind het meest.  

 Kies ook iedere keer een ander onderwerp uit het boek om te bespreken na het voorlezen: 
het thema, de personages of de eigen ervaringen van uw kind. 

 Maak er een ritueel van: lees voor op een vast tijdstip en op een vaste plek. Zo wordt 
voorlezen een tijd waarin u samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 

 Soms kom je een moeilijk woord tegen in een boek, mocht uw kind het woord nog niet 
kennen, leg dan uit wat het betekent, wijs het aan op een plaatje of geef een voorbeeld. Zo 
vergroot voorlezen de woordenschat van uw kind.  

 Geef uw kind de ruimte om iets te zeggen of vragen te stellen tijdens het voorlezen. Zo 
blijft uw kind betrokken en begrijpt uw kind het verhaal beter. 

 Bekijk samen met uw kind de kaft van het boek en bedenk samen waar het verhaal over 
zou kunnen gaan.  

 
Meer informatie over de voorleesdagen vind u op www.nationalevoorleesdagen.nl 
  

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/

