


 
Voorlezen aan huis  

bij kans- en taalarme gezinnen 



De Boekenkaravaan 

•  Voorleesproject	  van	  Leesweb	  vzw,	  sinds	  2002	  
¡  Bij	  kans-‐/taalarme	  gezinnen	  thuis	  
¡  Ook	  op	  andere	  locaAes	  

•  Waarom?	  
¡  Voornamelijk	  leesplezier	  sAmuleren	  
¡  Voorleesritueel	  installeren	  

•  Hoe?	  
¡  InteracAef	  voorlezen	  
¡  Juiste	  boekenkeuze	  
¡  Ouders	  betrekken	  
 

 



nik-nak 

�  Tweetalige	  voorleesboekjes,	  sinds	  2011	  
¡  Vzw	  Herkes	  
¡  Webshop	  

� Waarom?	  
¡  PosiAef	  zelKeeld	  
¡  Waardering	  thuistaal	  
¡  TaalintegraAe	  en	  meertaligheid,	  wereldburgerschap	  

�  Hoe?	  
¡  Nederlands	  +	  andere	  taal	  naast	  elkaar	  
¡  InteracAe,	  plezier	  



Voorleesritueel binnenbrengen bij het gezin 



Waarom voorlezen aan huis? 

�  Leescultuur	  binnenbrengen	  bij	  gezinnen	  
	  
¡  Gezinnen	  zijn	  kans-‐	  en	  taalarm	  
¡  Kinderen	  worden	  niet	  gesAmuleerd	  à	  achterstandssituaAe	  
	  

¡  Voorlezers	  tonen	  PLEZIER	  van	  lezen	  (leesmoAvaAe	  vergroten)	  
à	  thuis	  is	  beste	  plaats:	  maak	  het	  gezellig	  en	  installeer	  een	  ritueel	  

¡  Voorlezers	  betrekken	  OUDERS,	  want	  grote	  invloed	  op	  
geleSerdheidsontwikkeling	  kinderen	  



�  Thuis	  voorlezen	  kan	  een	  springplank	  zijn	  naar	  meer	  
	  
¡  Vaak	  enkel	  vertoeven	  in	  eigen	  kringen;	  Nederlands	  spreken	  is	  	  
een	  uitdaging	  

¡  Niet	  vertrouwd	  met	  onze	  culturele	  inrichAng;	  bibliotheek	  
bezoeken	  is	  niet	  vanzelfsprekend	  

àHoge	  drempel	  wegwerken	  door	  laagdrempeligheid:	  cultuur	  	  
tot	  in	  de	  woonkamer	  brengen	  
	  
Annie	  M.G.	  Schmidt:	  	  
“De	  weg	  naar	  het	  stedelijk	  museum	  begint	  bij	  prentenboeken.”	  



Op bezoek: contact met de ouders 

�  Twee	  culturen	  ontmoeten	  elkaar	  
¡  Vooroordelen	  
¡  Taalbarrières	  
	  

�  Onwennig	  in	  het	  begin	  
¡  Verleden	  van	  hulpverleners	  
¡  Gevoel	  bij	  ouders	  gefaald	  te	  hebben	  in	  de	  opvoeding	  
¡  Vrijwilligers	  moeten	  huisregels	  en	  gewoontes	  leren	  kennen	  

 



�  Langzaam	  opbouwen!	  
¡  Leer	  de	  mensen	  kennen,	  praat	  met	  hen	  
¡  Respect,	  open	  houding	  
¡  Voorlezer	  is	  een	  vriend,	  geen	  leraar/hulpverlener	  
	  

�  Tip!	  
¡  Gebruik	  boekjes	  met	  verhalen	  uit	  de	  cultuur	  van	  de	  ouders.	  Aan	  de	  
hand	  daarvan	  kan	  je	  een	  gesprek	  aanknopen.	  
	  

 



Ouders betrekken: samen voorlezen 

� Wanneer	  vertrouwen	  en	  interesse	  van	  ouders	  zijn	  
gewonnen,	  in	  kleine	  stapjes	  opbouwen	  
¡  BijziSen	  
¡  Zelf	  oefenen	  
	  

�  ‘Excuses’	  
¡  Ik	  spreek	  niet	  voldoende	  Nederlands	  
¡  Ik	  kan	  niet	  lezen	  

� Welke	  boeken?	  OEFENING	  



� Welke	  boeken	  sAmuleren	  het	  voorlezen	  	  
bij	  de	  ouders?	  
¡  Woordloze	  boeken	  
¡  Zoekboeken	  	  
¡  Flapjesboeken/doeboeken	  
¡  Samen	  woorden	  leren	  	  
¡  Eenvoudige,	  rechtlijnige	  prentenboeken	  met	  duidelijke	  	  
tekeningen	  die	  de	  tekst	  verbeelden	  

à	  Vertellen	  i.p.v.	  voorlezen	  
à	  Mag	  ook	  in	  de	  	  
eigen	  moedertaal	  



Welke voordelen hebben  
anders-/meertalige boeken? 

�  Stelt	  elke	  ouder	  (ook	  onzekere	  ouders)	  in	  staat	  om	  voor	  
te	  lezen!	  
¡  Ouders	  kunnen	  verder	  werken	  aan	  taalontwikkeling.	  
¡  Ouders	  tonen	  het	  plezier	  van	  boeken	  en	  lezen	  aan	  hun	  kinderen.	  
¡  Ouders	  stellen	  voorbeeld	  voor	  hun	  kinderen:	  zien	  lezen	  doet	  lezen!	  
	  

à	  Kinderen	  nemen	  posiAeve	  houding	  aan	  t.o.v.	  boeken	  en	  
vinden	  later	  als	  vanzelf	  de	  weg	  naar	  de	  Nederlandstalige	  
boeken. 
 





Keuzelijst 
multiculturele 
voorleesboeken 
 
www.leesweb.org 
 
info@leesweb.org 
 



Waar vind je deze boeken?  

¡  DocumentaAecentrum	  Leesweb,	  Louis	  Frarynlaan	  75	  Linkeroever	  
¡  DocumentaAecentrum	  Atlas,	  Carnotstraat	  Antwerpen	  

¡  nik-‐nak.eu	  
¡  Buro-‐extern	  (NL)	  



Maak een ritueel van het voorlezen 

�  Steeds	  hetzelfde	  moment	  
�  Voorleesplek	  +	  sfeer	  

¡  De	  kinderen	  moeten	  het	  leuk	  vinden.	  
¡  De	  kinderen	  moeten	  zich	  veilig	  voelen.	  
¡  Het	  voorlezen	  moet	  iets	  herkenbaar	  worden.	  
¡  Zoek	  een	  plekje	  waar	  je	  alAjd	  zal	  voorlezen.	  
¡  Maak	  dat	  plekje	  gezellig.	  
¡  Maak	  dat	  plekje	  rusAg.	  
¡  Zet	  de	  kinderen	  rond	  jou.	  

�  Ritueel/aSribuut	  
¡  Week	  na	  week:	  gewoonte	  voor	  kinderen	  à	  gemakkelijker	  over	  te	  nemen	  

door	  anderen	  
¡  Liedje	  ,	  belletje,	  klein	  spelletje,	  ‘voorleesdekentje’,	  …	  



Leesplezier stimuleren 



Goede boekenkeuze is essentieel! 

�  Je	  moet	  het	  boek	  zelf	  leuk	  vinden	  
�  Durf	  een	  originele	  keuze	  te	  maken	  
�  Ken	  de	  interesse	  van	  je	  publiek	  

¡  Vraag	  het	  aan	  de	  kinderen!	  
¡  Dierenverhalen	  hebben	  meestal	  succes	  	  
¡  Kinderen	  houden	  van	  humor	  
¡  Leg	  spanning	  in	  je	  verhaal	  
¡  Bijzondere	  gebeurtenissen:	  verjaardagen,	  Sinterklaas,	  Pasen,	  
verhuizen,…	  

�  Volg	  onze	  drie	  regels	  



 
 

 ‘Wat ik leuk vind, wil ik meer doen’  
 
 

Ga op zoek naar boeken met iets extra 

�  Zoekboeken	  

� Hele	  grote	  boeken	  

�  Liedjesboeken	  

�  CreaEeve	  boeken	  

�  Boeken	  met	  flapjes,	  geluidjes,	  draaiwieltjes,	  …	  

�  Boeken	  met	  originele	  en	  leuke	  leJertypes,	  lay-‐out,	  …	  

�  AcEeboeken	  





Diversiteit in boeken 
 

¡  IllustraAesAjl	  
¡  Leehijds-‐	  en	  seksegebonden	  interesses,	  MAAR	  OOK	  
	  

à	  culturele	  diversiteit	  in	  kinder-‐	  en	  voorleesboeken	  
¡  Personages:	  niet	  enkel	  bijrolletjes	  of	  problemaAsche	  betekenis	  
¡  Context:	  niet	  enkel	  als	  exoAsch	  decor	  voor	  spannende	  verhalen,	  	  
niet	  enkel	  informaAef	  maar	  ook	  verhalend	  

¡  Diversiteit	  als	  normaal	  beschouwen	  

¡  IdenAficaAe	  
¡  Zelfwaardegevoel	  
¡  IdenAteit	  ontwikkelen	  
 



  



Niets forceren, wel stimuleren 

�  Niet	  te	  moeilijk	  maken	  	  
� Wel	  rijk	  taalaanbod	  
�  Af	  en	  toe	  iets	  moeilijker	  -‐	  let	  dan	  op	  voldoende	  prenten	  
	  	  	  	  Als	  thema	  goed	  zit,	  gaan	  kinderen	  gemakkelijker	  mee	  in	  verhaal	  

� Wat	  zijn	  interesses?	  
�  InformaAeve	  boekjes	  

�  ‘samen	  lezen’-‐boeken	  (tonen	  wat	  ze	  al	  kunnen)	  
�  Vervolgverhalen	  (kinderen	  willen	  einde	  kennen!)	  
�  Herhalen	  (zeker	  bij	  peuters	  en	  kleuters)	  





Interactief voorlezen 

¡ Zorg	  voor	  rust	  en	  gezelligheid	  	  
¡ Maak	  de	  kinderen	  nieuwsgierig	  
¡ Ontspan	  
¡  Lees	  duidelijk	  voor	  
¡ Varieer	  en	  durf	  
¡  Lees	  voor	  op	  het	  niveau	  van	  het	  kind	  	  
¡ Zorg	  voor	  interacAe	  
¡ Zorg	  voor	  herkenning	  	  
¡ Bereid	  je	  voldoende	  voor	  
¡  Sluit	  even	  leuk	  af	  als	  je	  begon	  


