Vakantielezen
Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen
lezen. Elke jaar besteden we op school veel
aandacht aan de leesvaardigheid van de
kinderen. We zijn er dagelijks mee bezig om de
leesvaardigheid te verbeteren.
Nu lonkt er een welverdiende vakantie.
Heerlijk natuurlijk, maar zo’n vakantie kan
gevolgen hebben voor wat de kinderen in de
afgelopen maanden geleerd hebben. Uit
onderzoek blijkt namelijk dat de
leesvaardigheid achteruit kan gaan als er niet
meer dagelijks geoefend wordt. Wij willen
deze achteruitgang graag voorkomen en daar
kunt u ons bij helpen!

Wat vragen wij van u?
De achteruitgang in lezen kan voorkomen
worden door in de vakantie samen met uw kind
regelmatig te lezen. Liefst iedere dag een
minuut of vijftien.

Wat kan er gelezen worden?
Alles wat uw kind leuk vindt, kan samen gelezen
worden. Natuurlijk kunnen dit boeken zijn die
uw kind leuk vindt. Maar denk ook eens aan een
folder van een dierentuin of pretpark. En ook
strips, vakantieboeken, kindertijdschriften,
informatie op websites zijn leuk om te lezen.
Kortom, het maakt niet uit wat je kind leest, als
het maar leest. Vergeet vooral ook niet zelf aan
uw kind voor te lezen! En het werken in
vakantieboeken is ook aan te raden.

Voor het lezen
Praat samen over het boek/ de tekst door het
stellen van wie-, wat,- waar-, wanneer-,
waarom, hoe-vragen. Voorbeelden zijn:
 Waar denk je dat de tekst over gaat als je
kijkt naar de titel en plaatjes?
 Wat weet je al over dit onderwerp?
 Wat wil je te weten komen?
Andere tips:
 Eventueel moeilijke woorden uitleggen
vooraf gaand aan het lezen of tijdens.
 Spreek af welke leestechniek jullie gaan
gebruiken bij het lezen van de tekst.

Tijdens het lezen
Maak gebruik van begeleid hardop lezen; uw
kind leest een tekst hardop voor, waarbij u als
ouder stimuleert, controleert en corrigeert. Om
de inzet van uw kind hoog te houden is het
belangrijk om te variëren in werkvormen.
Enkele vormen die gebruikt kunnen worden
zijn:
 Voorlezen door u: U leest een klein stukje
tekst hardop, terwijl uw kind meeleest. Als
variatie kunt u opzettelijk een enkele fout
maken, dat uw kind dan moet ontdekken
en verbeteren. Als uw kind de fout niet
opmerkt, kunt u dat zelf doen.
 Simultaan lezen (ook wel “koorlezen”
genoemd): Uw kind en u lezen tegelijk de
tekst hardop. U neemt uw kind als het
ware op sleeptouw.
 Om de beurt lezen: om de beurt één zin of
enkele zinnen hardop waarbij de ander
meeleest.
 Alleen lezen: Uw kind leest voor.
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Feedback geven
Als uw kind hardop leest, geeft u feedback
waarbij de fout zo min mogelijk aandacht krijgt
en het goede juist wordt benadrukt. Hoe doet u
dat:
Stap 1 Wacht:
Wanneer uw kind moeite heeft met het
ontsleutelen van een woord, wacht u 5
seconden met verbeteren of helpen. Leest uw
kind door na een fout, dan wacht u met
ingrijpen tot het eind van de zin zodat uw kind
de kans krijgt de fout nog op te merken.
Stap 2 Hint:
Wanneer u na 5 sec. of aan het einde van de zin
toch in moet grijpen, dan doet u dit met het
geven van een hint. Het zijn verschillende
soorten hints:
 Algemene hint: “Lees dit woord/ deze zin
nog eens”,
 Fonologische hint: “Kijk eens wat de eerste
letter(s) van dit woord is(zijn)”,
 Betekenishint: Herhaal de zin met de fout
en vraag “Klopt dit wel, kijk eens naar het
plaatje”/ “Wat is er met …”,
 Voorkennishint: “Weet je nog hoe dat
heette wat ……..”)

Na het lezen
Praat na over het gelezen boek / de tekst
 Zijn we te weten gekomen wat we wilden
weten?
 Kun je kort vertellen waar het over ging?
 Kun je een ander eind van het verhaal
bedenken?
 Wat vind je van het boek/ de tekst?
Praat na over het lezen zelf:
 Wat vond je goed gaan?
 Waar ben je trots op?
 Waar ga je de volgende keer op letten?

Heel veel leesplezier samen en een fijne
vakantie!!

Groetjes,
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Stap 3 Prijs:
Aan het einde van de zin en na iedere
verbetering of moeizaam gelezen zin prijst u uw
kind. Het gaat om een bevestiging dat het kind
de zin goed gelezen heeft. Denk bijv. aan ‘ja’ of
‘mm’. Dit is belangrijk omdat niet na elke fout
direct ingegrepen wordt en het kind zonder
twijfel over correctheid door moet kunnen
lezen.
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