Lezen in het gezin
Je vindt hier tips om het lezen in het gezin te stimuleren en een
leeskaart die daarbij een handje kan helpen (zie tip 8).

Tien tips om het lezen te stimuleren
1. Zorg dat boeken in huis voor het grijpen liggen.
2. Zorg dat boeken een gespreksonderwerp zijn. Vertel eens wat over wat je leest. Grijp een
kinderboekenweek of wat dan ook aan om in gesprek en op zoek te gaan naar een boek.
3. Ga met je kinderen naar de bieb en haal samen (verantwoorde) boeken.
4. Sluit met boeken aan bij je kind. Ken je kind en weet welke boeken het leuk vindt. Het ene
kind leest liever verhalen die de fantasie bevorderen, het andere kind leest liever
informatieboekjes of een (kinder)encyclopedie waar het meer van leert.
5. Lees je kinderen voor en blijf voorlezen.
6. Lees ook zelf. Geef het goede voorbeeld.
7. Stel na het avondeten of voor het slapengaan een leesmoment in. Ook van een
regenachtige dag in de vakantie kun je een gezellige leesdag maken.
8. Beloon kinderen als ze een boek gelezen hebben. Bijvoorbeeld door middel van een
sticker op de ‘leeskaart’ (op de volgende pagina vind je een voorbeeld: één voor een jongen
en één voor een meisje). Laat je kind voordat het de sticker plakt vertellen waar het boek
over ging of wat het ervan geleerd heeft. Spaar op deze wijze voor een nieuw boek. Bepaal
bij hoeveel stickers je kind mee mag naar de boekwinkel voor een nieuw boek.
9. Stimuleer het maken van puzzels (in tijdschriften bijvoorbeeld) waarbij kinderen een
boekenbon kunnen verdienen. Dat stimuleert het lezen.
10. Houd beeldschermtijd beperkt. Beelden verdringen woorden. Schermtijd verdringt
leestijd.
Voordelen van lezen volgens Leesmonitor.nu
‘Een sterke leesvaardigheid is niet alleen gunstig voor het individu, maar ook voor de samenleving.
Zo dragen de leesprestaties bij aan de economische groei. Er bestaat dan ook een sterk verband
tussen een geringe leesvaardigheid en werkloosheid, lage lonen en beperkte carrièrekansen.
Daarentegen zijn vaardige lezers juist vaker actief op de arbeidsmarkt, hebben ze een hoger
inkomen, en maken ze gemakkelijker promotie op het werk. Mensen die vaak een boek lezen,
hebben een grotere algemene ontwikkeling’.
Belangrijker dan dit alles: een goede leesvaardigheid is belangrijk bij het lezen van de Bijbel
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