
Kinderen motiveren om thuis te lezen!

Het is voor kinderen waardevol om veel te lezen in leuke, taalrijke boeken die aansluiten bij 
hun belevingswereld. Waarom? Ze leren er zoveel van! Ook is lezen een moment van plezier en 
ontspanning. Om kinderen te motiveren dagelijks in hun leesboek te lezen, is de IJsselgroep lees- 
toolkit ontwikkeld. De toolkit bestaat uit de instructie , de boekenlegger, de leeskaart en het overzicht 
met leesvoordelen

Boekenlegger
Op de boekenlegger kunnen kinderen de tijd die ze in hun boek hebben gelezen inkleuren. De afspraak 
is minimaal 10 tot 15 minuten per keer, langer mag natuurlijk! Voor elke klok die ze vol hebben gekleurd, 
kunnen ze een sticker plakken of een kruis zetten op de leeskaart.

Leeskaart
Is de leeskaart vol? Dan is een halve dag (6 uur!) in een leesboek gelezen en is het kind een leeskampioen! 
Je kunt als ouder(s) met je kind afspreken welke beloning daartegenover staat. Op de leeskaart staan ook 
een aantal belevingsvragen zodat kinderen aan het denken worden gezet en met hun ouders gesprekken 
hebben over het boek dat ze lezen.

Tips
Laat kinderen zelf kiezen in welk boek ze willen lezen. Het boek moet aanspreken. Als het boek niet leuk is, 
kies dan een ander boek. Tips voor samen lezen met je kind:

1. Begin samen in een nieuw boek: lees de titel, bekijk de omslag, lees de achterkant.
2. Veel kinderen lezen graag om de beurt. Bijvoorbeeld om en om een zin, een halve bladzijde of  

een hele bladzijde.
3. Is de tekst moeilijk? Lees de tekst dan eerst voor en laat het kind de tekst vervolgens nalezen.
4. Geef veel complimenten!

Meer informatie
Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Linda van Oosterbaan 06 493 556 95, 
linda.vanoosterbaan@ijsselgroep.nl
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