THUIS LEZEN
- TIPS VOOR OUDERS VAN EN LEERLINGEN
MET LEESPROBLEMEN OF DYSLEXIE -

Nu de scholen gesloten zijn, is het belangrijk dat leerlingen thuis veel blijven lezen. Voor leerlingen met leesproblemen of dyslexie kan dit een
extra uitdaging zijn. Hoe vind je leuke boeken op het juiste niveau nu school en de bibliotheek gesloten zijn? Hoe houd je lezen thuis leuk? Hoe
kunnen school en ouders blijven samenwerken als leerlingen extra begeleiding nodig hebben? We zetten hier een aantal tips voor je op een rij.

TIPS VOOR OUDERS
Teken een liniaal op een blaadje.
Elke cm is bijvoorbeeld 10 bladzijden.
Hoe ver ben jij na 1 week lezen?

LEESKILOMETERS MAKEN
Goed leren lezen doen kinderen onder
andere door veel te lezen. Wat kinderen
lezen maakt niet zoveel uit, belangrijk is dát
ze lezen.
 Laat je kind minimaal 15 minuten per
dag lezen. Stimuleer om zoveel
mogelijk hardop te lezen en lees met je
kind mee.
 Bied veel verschillend leesmateriaal
aan. Denk aan een verhalenboek, een
informatief boek, een strip of een
graphic novel.

VOORLEZEN EN SAMENLEZEN

AFSTEMMEN MET SCHOOL

Voorlezen en samenlezen is niet alleen
belangrijk voor jonge kinderen. Ook oudere
kinderen vinden dit vaak heel leuk. Op deze
manier kun je je kind in aanraking brengen
met boeken die hij zelf niet snel zou pakken.
Praat met elkaar over wat je leest:

Overleg met school welke extra
ondersteuning zij kunnen blijven bieden op
afstand en wat je daarin als ouder kunt doen.
Misschien kan de juf / meester of remedial
teacher videobellen met je kind, hebben ze
extra oefeningen die jullie samen kunnen
maken of hebben ze nog meer tips over thuis
lezen.

 Wat maakt de hoofdpersoon mee? Hoe
zou jij je voelen?
 Bedenk een ander gek of spannend
einde.
 Maak een strip of een tekening bij het
verhaal.

TIPS VOOR LEERLINGEN
WAT WIL IK LEZEN?
Kies iets om te lezen wat je zelf leuk vindt! Lezen hoeft niet alleen in een leesboek. Je kunt er ook voor
kiezen om een strip of een informatief boek te lezen. Het kiezen van een leuk boek is soms lastig. Er zijn
verschillende websites die je kunnen helpen bij het kiezen van een boek, bijvoorbeeld
leesbevorderingindeklas.nl/tiplijsten, of app je klasgenoten of juf of meester om een goede tip.

Nu de bibliotheken dicht
zijn, kun je vaak via de
website van de bieb kiezen
uit allerlei leuke e-books.

 Wil je zeker geen saai boek? Maar ook niet te moeilijk? Op deze sites vind je leuke boeken zonder
al te moeilijke woorden of zinnen:
o Op gratiskinderboek.nl vind je gratis boeken die je kunt lezen als je op zoek bent naar een
spannend boek.
o De boekenreeks Zoeklicht
o Opnieuw geschreven Disney verhalen van Zwijsen
 Wil je juist een keer een verhaal lezen over iemand met dyslexie? Op deze lijst van Braams staan
boeken waarbij de hoofdpersoon dyslexie heeft, of die gaan over personen met dyslexie.

LUISTERBOEKEN
De bibliotheek heeft een speciale site, waar je onder andere boeken kunt lenen die je karaoke kunt lezen.
Dat betekent dat je de tekst die je leest ook hoort en dat een balkje meeloopt met de tekst. Daardoor is
het makkelijker om mee te lezen! De bibliotheek heeft vaak ook luisterboeken die je digitaal kan lenen.
Dan wordt het boek voorgelezen. Met je bieb-abonnement kun je ook bij Yoleo boeken lezen. De tekst
wordt voorgelezen en je leest mee vanaf een scherm.

• Op de website www.expertisecentrumnederlands.nl/thuislezen vind je extra tips en materiaal, waaronder een bingokaart voor het maken van leeskilometers,
hulpmiddelen voor het maken van een verhaalschema’s en meer boekenpraat-ideeën.

Deze uitgave is samengesteld door het Expertisecentrum Nederlands en het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.

