Lesbrief

Voorlezen is gezellig. Het is een leuk moment van de dag. En gezamenlijk
leesplezier brengt rust in de groep. En dat niet alleen. Voorlezen is heel
belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Zo prikkelt het bijvoorbeeld
de fantasie. En het ontwikkelt hun taalgevoel.

Voorlezen op het menu
De jaarlijkse voorleesdagen
beginnen altijd met een
voorleesontbijt.
Je kunt nu het hele jaar
door de leeshonger van
kinderen opwekken met
dit Voorleesmenu!

Voorleesmenu voor de Voorleesdagen
(en daarbuiten):
Amuse

Laat je inspireren door anderen!
Vraag wat collega’s graag voorlezen.
Of laat je adviseren in de bieb.

Voorgerecht

Kies nu een boek dat je zelf ook leuk vindt.
Lees het boek eerst door.
Dan weet je precies wat je kunt verwachten.

Hoofdgerecht

Lekker voorlezen! Betrek de kinderen erbij: stel vragen, verwijs
naar dingen uit hun eigen leven.

Nagerecht

Doe met de klas een verwerkingsopdracht.
De eenvoudigste vorm daarvan is natuurlijk een kleurplaat.
Aan het eind van deze lesbrief vind je een kleurplaat bij
De wedstrijd van schildpad en haas.
Maar denk in de bovenbouw ook eens aan het schrijven van
een brief van personage X aan personage Y.
In de online voorleescursus van Zoleukislezen krijg je nog
meer handreikingen voor verwerkingsopdrachten.
Ga naar www.zoleukislezen.nl/voorleescursus en doe mee!

Voor bij de koffie

Praat na over een boek. Als je een vervolgverhaal voorleest,
vraag dan hoe zij denken dat het verder zal gaan.
Als je een kort verhaal voorleest, kun je vragen of het einde
voldeed aan de verwachtingen.

Lees smakelijk!
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Elke dag voorlezen
Voorlezen is eenvoudig in te passen in het
lesrooster. Aan het begin van de dag, net
voor de pauze of juist om een dag mee af te
sluiten. En het hoeft niet lang te duren. Van
vijf minuten tot een kwartiertje bijvoorbeeld.
Wel is het belangrijk dat voorlezen een vast
onderdeel wordt in het dagprogramma, en dat
het niet een sluitpost vormt. Met iedere dag
voorlezen wordt de woordenschat van kinderen
enorm uitgebreid met nieuwe woorden.

Voorlezen aan jong én oud
Ook als kinderen zelf kunnen lezen blijft voorlezen belangrijk. De gunstige effecten van voorlezen hebben namelijk niet alleen betrekking op peuters en kleuters, maar ook op kinderen in de
midden- en bovenbouw van het basisonderwijs. Boeken zijn een middel bij uitstek om meer taal
in het leven van kinderen te brengen. En voorlezen doet lezen. Het heeft een voorbeeldfunctie.
Het daagt uit om zelf te gaan lezen. En daarmee wordt de leesontwikkeling van kinderen dus
optimaal gestimuleerd.

Tijd voor …
RLEESK
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A

E !

Elke dag een kwartier voorlezen
was nog nooit zo eenvoudig, en
nu extra voordelig.
De boeken uit de serie Voorleeskwartier,
voor groep 1 tot en met 8, hebben aanwijzingen in de kantlijn om het voorlezen te
vergemakkelijken, een harde kaft, prachtige
illustraties die je ook op het digibord kunt
tonen, en een leeslint. De boeken zijn nu
sterk in prijs verlaagd.

Het klasje van
Circus Kirkus
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Voorleeskwartier
van €50,95 voor
at
Hoe ga al
rha
het ve r?
verde

24,95

Kijk op:

www.zoleukislezen/voorleeskwartier

Uit: De wedstrijd van Schildpad en Haas, Tekst Rian Visser, Illustraties Tineke Meirink, Uitgeverij Zwijsen

