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herhaal het hardop lezen meerdere
keren en verbeter je tijd en het aantal
fouten.
Flits woorden op de computer.

Tips om teksten te lezen:
Thuis lezen;
Ouders als full partner!

•

Ouders hebben een belangrijke
ondersteunende rol bij het leesproces. In
deze flyer een aantal tips.
Lezen leer je door te doen. Op school èn thuis.
Wij doen een beroep op u als leesouder. Niet
om op school te komen oefenen met een
groepje kinderen, maar thuis met uw eigen
kind. Leren doe je samen.
Tips om met letters te oefenen:
• Spreek de letters fonetisch uit (/m/ niet
als em, maar als mmmmm).
• Als u tegelijkertijd de letter uitspreekt
en aanwijst, kan het kind de letter beter
onthouden.
• U kunt letters laten aanwijzen,
uitspreken, maar ook letters laten
noemen die in namen of speelgoed
staan.
• U kunt letters flitsen en opbergen in
verschillende doosjes “ken ze wel”/
“ken ze niet”.
Tips om woorden te oefenen:
• Lees de woorden voor.
• Bespreek de betekenis van onbekende
woorden (evt. plaatje tonen).
• Laat het kind de woorden hardop lezen
(neem de tijd / aantal fouten op).

•

•
•

Herhalend lezen Voor – Koor – Door:
Je pakt een tekst van het instructie- of
frustratieniveau (dus net iets moeilijker
dan het kind beheerst). Eerst lees je de
tekst voor. Bespreek de moeilijke
woorden. Lees dan samen in koor de
tekst nogmaals. Pas daarna leest het
kind de tekst alleen hardop.
Volgend lezen (een boekje op
beheersingsniveau): U leest voor, het
kind leest zachtjes mee. Om dit te
controleren kunt u laten aanwijzen met
de vinger aan de kantlijn.
Om de beurt een stukje hardop lezen
(een boekje op beheersingsniveau).
Als je kind een boekje uit heeft, koppel
dit dan terug aan de leerkracht
(leesbrievenbus / beloningssticker).

Wat helpt nog meer?
• Maak een afspraak over de tijd en de
hoeveelheid die gelezen wordt.
• Lees niet te lang: beter 10 min. met
plezier dan een half uur met tegenzin.
• Oefen op een vast tijdstip.
• Zoek een rustig en gezellig plekje uit om
te lezen.
• Kijk in de bibliotheek naar een groot
lettertype of goede lay-out.
• Vraag aan de leerkracht welke AVIniveau u het beste kunt lenen.

Welke
•
•
•
•
•
•
•

spelletjes zijn ook leesoefeningen?
kinderscrabble.
Pim pam pet.
Galgje.
Lingo.
Boggle.
Kwartetten.
Kimspel (tien voorwerpen op een blad
schrijven – lezen – wegnemen – uit
geheugen opnoemen of opschrijven).

Sites met spelideeën:
www.leesplein.nl
www.woordkasteel.com
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