
 

 

                                                 

Een grote woordenschat is heel belangrijk in het leven. Als je veel woorden kent,  begrijp je alles veel 

beter.  Maar ja hoe kom ik aan een grote woordenschat?  Antwoord: Door heel veel te lezen.  

Iemand die niet (goed) kan lezen heeft al snel moeite met alle andere vakken. Vandaar dat wij op de 

@rchipel lezen heel serieus aanpakken. Al heel snel krijgen de kinderen die extra leeshulp nodig 

hebben extra leestijd. Gelukkig zijn er steeds meer ouders die hier bij helpen. Ook werken jongere 

kinderen samen met een leesmaatje; bijvoorbeeld met een leerling van groep 8. Het is belangrijk 

voor de ontwikkeling van elk kind dat er ook thuis gelezen wordt. Heel belangrijk is het dat kinderen 

zin hebben en blijven houden om te lezen.  

De @rchipel heeft een bibliotheek in de school; de Boekanier. In de Boekanier hebben we heel veel 

verschillende soorten boeken; leesboeken op leesniveau, prentenboeken, informatieve boeken, 

boeken voor snelle lezers, boeken voor kinderen met dyslexie, stripboeken….. 

Het is belangrijk dat kinderen   soorten boeken lezen; in elk soort boek komt een 

andere manier van de taal aan de orde. In informatieve boeken staan vaak moeilijker woorden, die 

kinderen leren doordat ze de hele zin of de hele tekst lezen. In stripboeken worden vaak korte en 

krachtige zinnen gebruikt.  Prentenboeken zijn fantastisch voor de uitbreiding van de woordenschat. 

Laat je kind maar eens vertellen wat het ziet. Stel zelf ook heel veel vragen over de illustraties. 

Als je een boek voorleest, leg dan van te voren  woorden uit. Hierdoor begrijpt je kind de 

tekst beter. Vraag ook tijdens het voorlezen geregeld terug. Wat is er gebeurd? Wie heeft er iets 

gedaan?  Laat de woorden die in de boeken voorkomen in verschillende situaties terug komen. 
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* Zorg voor een gezellige sfeer door er een speelse activiteit van te maken. Dat kan vaak heel  

   eenvoudig: lees bijvoorbeeld afwisselend een pagina. Het kind mag zeggen wie er begint. 

 

* Kies boeken op het juiste leesniveau uit! Het is belangrijk dat je kind zich niet ongemakkelijk voelt   

   bij het lezen omdat hij de tekst eigenlijk niet goed aankan. 

 

* Besteed aandacht aan het verhaal. Praat met je kind op een gezellige manier over het verhaal. Zorg  

   ervoor dat je kind het niet ervaart als een overhoring. 

 

* Zorg ervoor dat de leessessies niet te lang duren; 15 tot 20 minuten is voldoende. 

 

* Wissel het samen lezen van een verhaal ook regelmatig af met voorlezen. Voorlezen hoeft niet te  

   stoppen als je kind eenmaal zelf kan lezen. Integendeel, voorlezen maakt dat je kind nieuwsgierig  

   wordt naar verhalen die hij nu nog niet helemaal zelf kan lezen, maar straks wel! 

 

                                

De volgende keer heel veel woordenschattips!! 
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