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10 tips om je kinderbegeleiders
te laten voorlezen

1 Sta met je collega’s stil bij de voordelen van
voorlezen. Schrijf de voordelen individueel of in kleine
groepjes op. Noteer deze op een groot blad, vul aan
indien nodig met informatie uit de speeltip en bespreek.
Meer informatie over de voordelen van voorlezen vind je
ook op de website van Iedereen leest.

2 Bespreek samen met collega’s wat voorlezen
bij baby’s en peuters juist inhoudt. Bekijk hiervoor
samen deze filmpjes over de leesontwikkeling van jonge
kinderen.

3 Bekijk samen of er veel voorgelezen wordt in
de opvang en op welke manier. Wordt er bijvoorbeeld
ook bij baby’s voorgelezen of enkel bij peuters? Je kan
hiervoor de test bij de speeltip invullen. Bespreek het
resultaat. Ben je verbaasd over het resultaat, had je het
anders ingeschat?
4 Ga na wat je eventueel tegenhoudt om voor te
lezen. Overloop de tips in de speeltip. Heb je een voorleesexpert in de groep? Laat haar dan vertellen wat ze er
zo leuk aan vindt en hoe ze het aanpakt. Bekijk enkele
speelactiviteiten rond voorlezen op speelbank.be. Op
die manier heb je al een basis om van te vertrekken.

5 Denk na over wat je wil bereiken. Wat doe je nu
al, waar wil je naartoe? Bespreek samen met collega’s
wat de basis is voor een goed voorleesklimaat in de opvang. Wat verwachten jullie van iedereen? Wat zijn leuke
maar vrijblijvende extra’s? Bepaal wat haalbaar is en stel
een to-dolijst op.

6 Maak afspraken over de praktische uitwerking
(welk type boekjes zijn er nodig, hoeveel van elk, wie
bestelt de boekjes, wie richt de voorleesruimte in en wat
is daarvoor nodig, wie wil er voorlezen, wanneer vindt
dit moment plaats, is er nood aan een vorming?

7 Plan een bezoekje aan de bib. Neem vooraf
contact op met een medewerker om dit bezoek in goede
banen te leiden. Wat moet er zeker aan bod komen? Wat
is er mogelijk? De medewerker kan misschien een stukje
voorlezen? Maak kennis met de verschillende soorten
boekjes.
8 Zoek informatie op over de kenmerken van een
goed kinderboek. Op Iedereenleest.be vind je hier meer
uitleg over.
9 Bespreek hoe je ouders en kinderen kan betrekken. Laat de ouders weten dat je de komende maanden
extra inzet op voorlezen. Kinderen mogen bijvoorbeeld
zelf hun lievelingsboekje meenemen, (groot)ouders worden uitgenodigd om voor te komen lezen in de opvang.
Ontwerp, samen met de kinderen, een leuke affiche en
brainstorm over ongewone plaatsen om voor te lezen
(buiten, in speelhuisje, in een park, ...)

10 Denk na over hoe je ervoor kan zorgen dat
voorlezen niet terug op de achtergrond verdwijnt.
Wat is daarvoor nodig? Wordt er een beurtrol/planning
opgemaakt? Bespreek je dit in team? Maak van voor
lezen een vast ritueel.
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