
 

Vakantielezen 
 
Na de zomervakantie van zes weken staan we binnenkort voor de volgende langere 
vakantie: de kerstvakantie. En dan rijst de vraag: is doorlezen in een korte(re) vakantie net zo 
belangrijk als in de zomer? Het antwoord is ja!  
 
 
Voor beginnende lezers betekent een lange periode niet oefenen vaak dat het leesniveau 
daalt, dat pas geautomatiseerde letters en woorden weer wegzakken. Blijf dus samen met je 
kind lezen, de bibliotheek heeft heel veel eerste leesboekjes voor de kinderen in groep 3 en 
4.  We hebben ook prachtige voorleesboeken en zelf leesboeken voor alle leeftijden. 
Lidmaatschap is gratis tot en met 18 jaar. Verlengen kan via een hele handige app.  
 

 
 
Ook thuis voorlezen is voor kinderen tot en met groep 8 belangrijk. Een aantal redenen om 
dit te doen.  

1. Band tussen ouder en kind versterkt, je kunt praten over allerlei onderwerpen die in 
het boek voorkomen. 

2. Oefenen met concentratie, door het digitale tijdperk waarin we leven zijn kinderen 
snel afgeleid en nemen ze veel korte informatie op. Lezen en voorlezen zorgt dat die 
concentratie weer terugkomt.  

3. Taalinzicht ontwikkelen. 
4. Hersenen stimuleren, kinderen die vaak voorgelezen worden of zelf veel lezen 

ontwikkelen taalvaardigheden sneller waardoor ze minder moeite hebben met 
spelling, begrijpend lezen en woordenschat. Maar ook sociale emotionele 
vaardigheden worden gestimuleerd.  

5. Lekker slapen, rust en regelmaat. 
6. Fantasie ontwikkelen. 
7. Lezen is leuk en maakt nieuwsgierig, tijdens het voorlezen maken je hersenen 

dopamine aan. Dat stofje zorgt ervoor dat je kind en jij waarschijnlijk ook een goed 
gevoel krijgt, het maakt hem of haar ook nieuwsgierig. En nieuwsgierige kinderen 
willen graag meer leren.  

8. Zelfvertrouwen, door het voorlezen komen kinderen in aanraking met allerlei letters 
en woorden en wordt de woordenschat aanzienlijk vergroot. Je kind begrijpt de 
lessen die gegeven worden hierdoor een stuk beter, dit heeft ook effect op de Cito-
toetsen. Dit alles zorgt ervoor dat je kind meer op zijn of haar gemak is in de klas.  

  



 
De digitale voorleestas voor de groepen 1 en 2.  

✓ Wil je digitaal aan de slag met je kind dan kan dit via de digitale voorleestas.  
Naast een voorleesfilmpje is er ook een document gemaakt met activiteiten over het boek 
en tips om na te praten.  
 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes/digitale-
voorleestas.html 
 

 
 

✓ Ook voor wat oudere kinderen is het mogelijk om online te lezen via de 
onlinebibliotheek app. Inloggen met je bibliotheek pas en wachtwoord.  

 
 
https://www.onlinebibliotheek.nl/meer/app/veelgestelde-vragen/inloggen.html 
 

 
 
Veel leesplezier!                                 
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