Nationale voorleesdagen 2017
Om het (voor)lezen te bevorderen zijn er de Nationale
Voorleesdagen, van 25 januari 2017 tot en met 4 februari 2017.

Belang van voorlezen:
Voorlezen stimuleert de interesse in lezen, bevordert de
taalontwikkeling en de (vroege) leesvaardigheden. Het resultaat
van voorlezen is dat kinderen vaker en beter lezen en hier meer
plezier aan beleven.

‘De kleine walvis’
Prentenboek van het jaar 2017

Tegenwoordig zitten kinderen tussen de 4 en 7 jaar oud
gemiddeld meer dan 2 uur per dag achter een beeldscherm zoals
televisie/computer.
Aan (voor)lezen besteden ze gemiddeld minder dan een half uur
per dag (Stichting Mijn Kind Online, 2012).
Computers en lezen gaan goed samen, een voorbeeld hiervan is
het digitale boek.
Om het lezen van een boek interessant te houden voor kinderen
kun je af en toe een digitaal boek pakken. Deze boeken leveren
ook een positieve bijdrage aan de leesontwikkeling. Ze dragen bij
aan de woordenschat en het verhaalbegrip.
Meer informatie
over voorlezen en de Nationale Voorleesdagen is te vinden op:
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/
http://kindentaal.logopedie.nl/site/voorlezen
http://www.bibliotheek.nl/kids
http://www.bibliotheek.nl/jeugd
Hoe schakelt u de preventief logopedist in?
Twijfelt u over de taalontwikkeling van uw leerling, bespreek dan
uw zorgen met de ouders.
In overleg met de ouders kunt u uw leerling aanmelden voor een
logopedisch onderzoek bij de logopedist die uw school bezoekt.

Voorleestips:
 Laat de kinderen het verhaal
navertellen/naspelen. Bekijk
samen de goede en logische
volgorde.


Pas nieuwe woorden bewust toe
in praktische situaties in verband
met woordenschatuitbreiding en
begripsvorming.



Geef soms eens een boekje of
ouderbrief mee naar huis om de
ouders te betrekken bij wat u de
kinderen voorleest.



Laat u inspireren door anderen!
Vraag wat collega’s graag
voorlezen. Of laat u adviseren in
de bibliotheek



Vaak wordt gedacht dat
voorlezen minder belangrijk is
zodra kinderen zelf kunnen
lezen. Niets is minder waar!



Maak het uzelf gemakkelijk: zet
af en toe een luisterboek (cd) op.

GGD Drenthe, T 088 – 24 60 246, E logopedie@ggddrenthe.nl, W www.ggddrenthe.nl

