
Hoera...mijn kind leert lezen! 

door Lonny Fennis 

Adviezen voor ouders die samen met hun kind willen lezen... 

Deel 3 

Tips en adviezen 

Goed, daar zitten jullie dan: boekje erbij, gezellig samen op de bank! 

En dan... gaat je kind lezen: langzaam, zoekend, fouten makend.  

Help! Wat kun je het beste doen? 

Er zijn een paar dingen die bijzonder goed werken bij kinderen die net hebben leren lezen én die 

bijdragen aan het plezier in lezen. 

 

 

 Voorzeggen mag altijd en is zelfs heel goed! Als je kind een letter niet weet (of hij zegt een 

letter elke keer verkeerd, bijvoorbeeld hij draait de ben de d om): voorzeggen! Probeer te 

voorkomen dat hij of zij de letter verkeerd zegt, maar geef wel de tijd om de klank te zoeken! 

Door voor te zeggen zorg je dat je kind de juiste klank bij de letter hoort en dat maakt dat hij 

of zij het steeds beter gaat onthouden. Verder maakt het dat het kind een woord kan lezen: 

succes dus! 

 Herhaal (af en toe) de zin die je kind heeft gelezen: daarmee zorg je ervoor dat je kind de zin 

nog een keer kan horen en zich op de inhoud kan concentreren. Immers: als het lezen nog zo 

moeizaam gaat is het heel moeilijk om te begrijpen waar het over gaat. 



 Praat tussendoor over wát jullie gelezen hebben: klopt het verhaal met wat jullie van tevoren 

dachten? Hierdoor en door het herhalen van de zin schenk je weer aandacht aan de functie 

van het lezen: de inhoud én je zorgt ervoor dat daardoor het plezier in het lezen blijft. 

 Ga niet direct in op fouten die je kind leest. Je kind heeft tijd nodig om te realiseren dat hij 

iets misschien niet goed heeft gelezen. Wacht bijvoorbeeld 5 seconden voordat je een 

reactie geeft. En áls je dan reageert: herhaal dan bijvoorbeeld wat het kind gelezen heeft: "jij 

leest hier: de bot is weg, maar staat er wel bot?" Daardoor geef je je kind de kans om zijn 

eigen fouten te verbeteren. Maar: je mag natuurlijk best helpen! 

Bedenk ook: het is niet nodig (zelfs frustrerend zowel voor jou als voor je kind) om op alle 

fout gelezen woorden in te gaan. Probeer alleen die woorden te verbeteren die belangrijk 

zijn voor de inhoud van het verhaal. Dat betekent bijvoorbeeld: niet ingaan op de/het-

fouten. 

Kortom: samen een boekje lezen betekent niet dat er foutloos gelezen moet worden! Hou 

het ontspannen. 

 Het hoeft niet snel! Goed lezen is niet snellezen, maar lezen wat er staat. Het is belangrijker 

(ook weer om de inhoud te kunnen begrijpen) dat je kind alle woorden leest die er staan dan 

dat hij of zij dat in een hoog tempo doet. Je zult merken dat het tempo vanzelf omhoog gaat 

als je kind verder in de leesontwikkeling is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

e

loon je kind! Het levert een enorme prestatie! Ook al gaat het nog niet zo goed als je wellicht 

zou willen. Het is hierbij ook goed om je kind te prijzen voor een strategie die hij of zij 

gebruikt. "Jij deed dit lastige woord eerst in stukjes en toen helemaal, knap hoor!". Daarmee 

vertel je ook wát je zo goed vindt gaan en dat hoeft helemaal niet alleen te zijn dat het kind 

alle woorden in één keer leest. 



Doe het SAMEN! Lezen is heel vermoeiend als je het nog niet zo goed kan! Lees gerust een stukje 

voor. Daarmee hou je de verhaallijn vast en het geeft je kind de tijd om even uit te rusten. Spreek dit 

desnoods van tevoren samen af: je kind leest een (stuk van een) bladzijde en jij ook. Geef je kind 

inspraak: ook dit is iets wat je samen doet! 

Het kan heel motiverend zijn om samen op een mooi papier te schrijven welke boekjes jullie allemaal 

al gelezen hebben. Hierdoor kun je, als dat nodig is, ook een beloning afspreken. Bijvoorbeeld bij vijf 

gelezen boekjes een stickertje uitzoeken, of iets dergelijks. 

Gebruik dit alleen als je denkt dat het echt nodig is: lezen heeft al een beloning in zich: de inhoud en 

de tijd en aandacht die je kind van jou krijgt! 

"Nu hij zelf kan lezen hoef ik niet meer voor te lezen! Of toch maar wel?" 

JA! Voorlezen blijft heel erg belangrijk. Kinderen kunnen daardoor een grotere woordenschat 

opbouwen, en ze kunnen verhalen horen die ze nog niet zelf kunnen lezen maar die ze wel leuk 

vinden. Bovendien besteed je hierdoor ook weer aandacht aan de functie van lezen: de inhoud! En 

verder. ..voorgelezen worden is lekker ontspannend en als je de hele dag zo hard werkt om zelf te 

leren lezen, mag dat best! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot 

Leren lezen is leuk, maar soms ook moeilijk! Met bovenstaande tips kun je samen met je kind 

ontdekken dat lezen leuk is en kun je je kind helpen om plezier in lezen te hebben en te houden! 

Heel veel plezier bij het samen lezen! 

 


