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Lezen tijdens de lockdown 
 

Voor de tweede keer is het zover: de scholen zijn gesloten en je kind krijgt digitaal les.  

Wat kun je als ouder doen zodat je kind thuis lekker aan de slag gaat met lezen? 

Hieronder hebben we tips voor je verzameld. 

 

Allereerst 
Bij het leren lezen staat het plezier voorop.  

Dit zijn de belangrijkste punten om samen met je kind aan leesplezier te werken: 

1. Lees voor 

2. Lees samen 

3. Lees veel 

We bespreken deze punten hieronder één voor één. 

 

 
1. Lees voor 
 

Voorlezen is altijd goed. Dat kun je als ouder nooit fout doen.  

Stel bij het voorlezen tussendoor vragen, sta stil bij moeilijke woorden en bedenk met je kind hoe 

een bepaald figuur eruit ziet aan de hand van de beschrijving in de tekst.  

Eigenlijk kun je met je kind tijdens het voorlezen precies die dingen bespreken die jouzelf opvallen of 

waar je tijdens het voorlezen zelf vragen over hebt. Het gaat er hierbij niet om dat je het juiste 

antwoord letterlijk in de tekst kunt terugvinden. Het gaat veel verder dan dat: door de vragen vormt 

je kind eigen beelden, meningen en vult het in wat je ‘tussen de regels’ kunt lezen. Dit zorgt ervoor 

dat je kind de tekst beter begrijpt. Een boek kiezen over een onderwerp dat je kind leuk vindt en er 

samen over praten helpen hier ook bij.  

Door over de vragen na te denken vergroot je kind ook de kennis die het al heeft. Dat zit zo: lezen en 

kennis horen bij elkaar en versterken elkaar. Hoe meer kennis, des te sneller je de tekst begrijpt. En 

hoe meer je leest, hoe groter je kennis wordt.  

 
Voorbeelden van vragen tijdens of na het lezen van een verhaal of tekst 
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• Hoe denk jij daarover…? 

• Hoe zou jij het vinden als…? 

• Heb jij dat ook wel eens gezien, gevoeld, gemerkt…? 

• Waarom zou die persoon uit het boek dat nou zeggen…? 

• Zou jij dat anders hebben gedaan….? 

• Welke oplossingen kun jij verzinnen…? 

• Wat gek… Ik zie dat... Ik begrijp niet hoe dat kan… Wat denk jij? 

• Wat zie je op de plaatjes? Zien die eruit zoals jij het ook in je hoofd hebt? Waarom hebben ze 

dit plaatje getekend op dit punt in het verhaal? 

 

Fantaseer / visualiseer 

Als je een boek hebt voorgelezen is het heel erg leuk om na het lezen samen een tekening te maken 

van een figuur, moment of situatie uit het verhaal.  

 

Digitale (prenten)boeken  

Er zijn steeds meer sites die digitale (prenten)boeken aanbieden. Natuurlijk niet zo leuk en fijn als 

zelf voorlezen, maar wel handig als je thuis werkt. Uit onderzoek is gebleken dat het luisteren naar 

digitale prentenboeken geen negatief effect heeft op het leesplezier en het leesbegrip. 

Kijk voor een verzameling van digitale prentenboeken op de afspeellijst die uitgeverij Kluitman 

speciaal hiervoor heeft gemaakt. 

 

Laat oma, opa of een ander familielid voorlezen op afstand 

Niets zo mooi als voorlezen op afstand, nu we niet fysiek bij elkaar kunnen zijn. Mede mogelijk 

gemaakt door Teams, Zoom, Skype, Facetime en WhatsApp videobellen.       

 

Vaste routine 

Lees voor op een vast moment op de dag. Kinderen houden van routine en als het er eenmaal inzit 

zal je kind je vanzelf helpen herinneren als jij het even vergeet. 

 

 

 

Leesbingo 

Een leesbingo is een leuke manier om je kind aan het lezen te krijgen. Als je kind 15 minuten leest 

met iets dat op de bingokaart staat, mag het vakje worden weggestreept. Je kunt de leesbingokaart 

van Actief Leren Lezen hiervoor gebruiken, of samen met je kind een eigen lees-bingokaart maken. 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLWcEMXGsUu6AZ-Osm_pNogn8ZW3CXyqCR
https://www.youtube.com/playlist?list=PLWcEMXGsUu6AZ-Osm_pNogn8ZW3CXyqCR
https://www.actieflerenlezen.nl/wp-content/uploads/2020/12/leesbingo.pdf
https://www.actieflerenlezen.nl/wp-content/uploads/2020/12/leesbingo.pdf
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2. Lees samen 
 

Het kan heel leuk zijn om het voorlezen af te wisselen. Lees bijvoorbeeld om de beurt een stukje of 

een bladzijde. Of lees, als je kind wat ouder is, verschillende personages uit het boek afwisselend 

voor.  

Ook als je samen leest is het belangrijk om vragen te stellen. Je kunt je kind ook vragen aan jou laten 

stellen. 

 

Voorlees-video 

Het kan heel leuk zijn om het samen voorlezen te filmen en de video later terug te kijken. Je kunt de 

voorlees-video ook delen op social media of in een appgroep. 

 

Toneellezen 

Teksten waarin veel dialogen of gesprekjes zitten zijn leuk om samen voor te lezen. Ieder neemt dan 

een eigen personage voor zijn rekening en zo lees je het gesprek samen voor alsof het een script 

voor een toneelstuk is. Als je er een video van maakt is het nog leuker. 

 

Toneelstuk uitspelen 

Maak van een tekst die je samen hebt gelezen een toneelstukje. Speel het toneelstuk voor de 

andere gezinsleden, plaats er een video van op social media of in een appgroep. 
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3. Lees veel 
Hoe meer jijzelf leest, des te beter voor je kind.  

Kinderen hebben namelijk een rolmodel nodig.  

En dat rolmodel ben jij. 

Hou je zelf niet zo van lezen?  

Je leest zonder het door te hebben meer dan je denkt: waarschijnlijk lees je wel online het nieuws, 

een brief of recept. Ook dat is lezen. Je kunt je kind daarbij betrekken. 

 
Leesbingo gevarieerde teksten. 

Maak een leesbingo voor het lezen van verschillende soorten teksten zoals de tekst op een pak 

hagelslag, een recept, een stukje uit de krant of een tijdschrift….. Doe zelf ook mee! 

 

Slingerlezen 

Maak een slinger met touw en vlaggetjes. Telkens als jij en je kind iets lezen in de vorm zoals dat op 

één van de vlaggetjes staat, hang je het vlaggetje aan het touw. Zo lezen jullie met het hele gezin 

een mooie slinger bij elkaar. Je kunt zelf vlaggetjes maken of de slinger met vlaggetjes van Actief 

Leren Lezen gebruiken. 

 

Praat in het gezin over je favoriete boek 

Vraag je gezinsleden welk boek het mooiste, leukste of spannendste was en waarom. Vergeet 

daarbij vooral niet ook over je eigen boeken te praten. 

 

Laat alle gezinsleden een lijst bijhouden van boeken of tekst die ze lezen 

Hang de lijsten op en schrijf daarop de titels  van boeken of teksten die jullie lezen. Alle teksten zijn 

goed. Dus ook wat je online leest of leest met een bepaald doel (zoals een recept, brief of e-mail).   

Tot slot: 
Leg nooit druk op het lezen, het is geen moeten. 

Lezen gaat om plezier.  

 

Ook als het leren lezen bij je kind nog niet lekker loopt is het belangrijk om ervoor te zorgen dat 

lezen een feestje is. Want leesplezier is een groot cadeau waar je het hele leven van kunt genieten! 

 

 

 

https://www.actieflerenlezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/vlaggetjes-slingerlezen_v2.pdf
https://www.actieflerenlezen.nl/wp-content/uploads/2021/01/vlaggetjes-slingerlezen_v2.pdf

