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Leesplezier 
voor twee
�  Maak van boekentijd een moment voor jou en je kind. 
Kruip dicht bij elkaar, maak het gezellig en rustig. Laat alle 
aandacht naar jullie en je boek gaan. Voorlezen is niet alleen 
prettig voor je kindje. Samen lezen is leesplezier voor twee.

Samen naar de bibliotheek
�  Veel bibliotheken hebben heel wat boeken voor kleine 
kinderen in huis. Baby- en peuterboekjes kan je er gratis lenen. 
En als je dan toch in de bib bent, vergeet dan ook jezelf niet. 
Bibliotheken hebben boeken en tijdschriften over alle moge -
lijke onderwerpen: van opvoeden tot tuinieren. En natuurlijk 
ook romans en fi lms, voor als je je wil ontspannen.

Vind je niet meteen wat je zoekt? 

De bibliotheekmedewerkers 

helpen je graag verder.

Boekstart
Deze folder is een initiatief van Boekstart. 

Boekstart is een programma van Iedereen Leest. 
Het wil jou, je kind, boeken en de bib bij elkaar brengen. 

Als jouw gemeente een Boekstart-gemeente is, 
geniet je van een aantal voordelen. 

Kijk op www.boekstart.be 
voor meer informatie. 

V.U. Sylvie Dhaene, Frankrijklei 130/4, 2000 Antwerpen — illustraties en vorm Benjamin Leroy & Kris Demey 
Iedereen Leest wordt gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor de Letteren 

en staat onder de Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin.
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Je kan niet vroeg 
genoeg beginnen
Wat je vroeg leert, leer je 
voor het leven. Zo is dat 
ook met lezen. Door baby’s 
en peuters vroeg te laten

kennis maken met boeken, geef je hen een vliegende start. 

�  Luisteren — Vanaf de eerste dag luistert je baby graag 
naar je stem. Al be  grijpt hij nog niet wat je zegt, hij weet dat jij 
het bent. Je baby vindt het fi jn als je met hem praat. In het eerste 
jaar ontdekt je kind spelenderwijs nieuwe dingen. Taal is er daar 
één van. Die leert hij als je zingt, vertelt en tegen hem praat bij 
alles wat je doet.

�  Voelen — Eerst ligt je baby vooral naar je te luisteren, 
maar al snel kan hij zelf een boekje vasthouden. Baby’s sabbelen 
op boeken, voelen eraan, proberen bladzijden om te slaan… 
Laat je kind vrolijk zijn gang gaan. Er zijn veel soorten boeken die 
tegen een stootje kunnen: stoffen voelboekjes, badboekjes, 
knisperboekjes, stevige kartonnen boeken met flapjes, geluidjes 
of kijkgaatjes.

�  Kijken en beleven — Steeds meer komt bij je kindje het 
besef dat er plaatjes in boeken staan. Als jij een boekje pakt, 
maakt dat je kind nieuws gierig. Wat zal er te zien zijn? Kijk samen 
naar de prenten en vertel wat je ziet. Zeg wafwaf bij de hond, 
grom bij de beer en hap bij de krokodil. Zo zijn boeken avonturen 
die je kind telkens opnieuw kan beleven.

�  De wereld ontdekken — Baby- 
en peuterboeken gaan vaak over herken-
bare, alle daagse dingen. Zo maken ze 
de wereld overzichtelijker. Wanneer jij 
vertelt wat er in een boek te zien is, legt je 
kind het verband tussen de prent 
en het woord dat erbij hoort. 

Boeken zijn goed voor 
de taalontwikkeling
Praten met je kind is belangrijk voor 
zijn taalontwikkeling. De woordenschat 
van baby’s en peuters die veel woorden horen, groeit 
razendsnel. Boeken zijn hier een handig hulpmiddel bij. 
Bovendien leren kinderen meer en andere woorden wanneer je 
hen voorleest, dan wanneer je gewoon praat. Daarbij komt dat 
kinderen die al vroeg in boekjes kijken, sneller leren lezen en 
het later makkelijker hebben op school. Dat is allemaal bewezen. 

Voorlezen 
is meer dan 
lezen alleen
Voorlezen met een baby of een peuter is vooral praten 
bij de prenten. Of een liedje zingen, een versje vertellen, 
samen spelen met een boek.

�  Zie het niet te groot. Peuters zijn wispelturig en snel 
afgeleid. Kies voor verschillende korte voorleesmomenten, 
volg het ritme van je kind. Weet dat je de meeste boekjes 
niet netjes van voor naar achter hoeft te lezen, en dat je niet 
meteen élk woord moet voorlezen.

�  Het leuke aan voorlezen en in 
boekjes kijken, is dat het altijd en overal 
kan. Op de mat of in de zetel, in bad 
of in bed. Een boekje voor het slapen-
gaan brengt rust en geeft een warm 
en veilig gevoel.

�  Laat een paar boekjes rondslingeren. Wie weet komt 
je kindje vroeg of laat zelf met een boek aanzetten. Of zie je 
je peuter plots in zijn eentje zitten bladeren en kijken.
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