
Maak van elke dag een 
Voorleesfeestje!
Voorlezen is leuk en maakt nieuwsgierig. Even ontsnappen naar 
een onbekende wereld en luisteren naar de fijne stem van de 
voorlezer. Vier weetjes over voorlezen en het belang ervan.

Zo kies je een voorleesboek
•  Laat het boek aansluiten bij het thema van 

wereldoriëntatie. 
•  Lees boeken voor waar je zelf achterstaat. Lees vooraf 

zelf het boek dat je voor wilt lezen. Zo weet je zeker dat 
het bij de klas en bij jou past.

•  Kies een verhaal met rijke taal en een sterk verhaal.
•  Kies boeken die boven het niveau van de meeste 

kinderen liggen en die zij niet snel zelf zullen kiezen.
•  Vraag de leesconsulent advies over boeken die passen 

bij het thema.
•  Kijk op leesbevorderingindeklas.nl of rijketeksten.org 

voor inspiratie.

Tips voor het voorlezen
•  Lees iedere dag minimaal 20 minuten voor. Zo ontstaat 

een voorleesroutine.
•  Rooster het moment van voorlezen zorgvuldig in, zodat 

alle kinderen met aandacht kunnen luisteren.
•  Lees voor met intonatie, maar houd het verder simpel.
•  Observeer je klas tijdens het voorlezen. Dan kun je zien 

of iedereen aandachtig blijft.

Voer een gesprek over het boek
Klaar met voorlezen? Ga met de klas in gesprek over wat 
er voorgelezen is. Doe dit aan de hand van een eenvoudige 
rijke vraag. Kies één vraag per keer, niet meer. Niet de 
vraag zelf is belangrijk, maar de mogelijkheden die zo’n 
vraag biedt voor een gesprek. Als je leerlingen vraagt: ‘wat 
vond je mooi in het gedeelte dat ik heb voorgelezen’ en 
je vraagt door, kan er een grote rijkdom aan antwoorden 
komen. Andere vragen: heb je iets nieuws geleerd? Zou 
jij dezelfde keuzes maken als ..... (een personage)? Zou jij 
bevriend kunnen zijn met ..... (een personage)?

Voorleesweetjes
•  Voorlezen vergroot de kennis van de wereld. 
•  Het is een speelse manier om taalontwikkeling 

te vergroten (woordenschat, zinsstructuren, 
verhaalopbouw).

•  Kinderen die veel voorgelezen worden zijn 
gemotiveerder om later zelf te lezen.

•  Wie veel voorgelezen wordt, is beter in zelf 
schrijven.

•  Even wegkruipen in een verhaal stimuleert de 
verbeelding en fantasie.

•  Samen naar een verhaal luisteren en erover 
praten verbindt.

Vragen?  
Mail naar educatie@bibliotheekutrecht.nl


