
 

Thuis met plezier lezen 
 
 

Op school besteden we veel aandacht aan lezen en lezen de kinderen regelmatig. Want goed 
lezen leer je vooral door heel veel te lezen, leeskilometers te maken. Kinderen 
automatiseren daardoor het woordbeeld waardoor het lezen hen steeds gemakkelijker 
afgaat en bovendien hun woordenschat groter wordt.  
 
Behalve nuttig kan samen lezen ook heel gezellig zijn, zeker nu de meeste gezinsleden meer 
samen thuis zijn. De bibliotheek is dicht, maar er zijn nog heel veel mogelijkheden om toch 
met je kind te gaan lezen of je kind zelf te laten lezen. Een kwartiertje per dag is al heel fijn! 
We zetten ze graag voor je op een rij:    
 
Nieuwe boeken in huis halen 
Juist in deze digitale tijd (het thuisonderwijs) is het zo fijn als kinderen fysieke boeken 
kunnen lezen. Maar de school en de bibliotheken zijn gesloten. Hieronder enkele tips om 
toch aan deze boeken te komen. 

• De bibliotheek in Winsum heeft een afhaalservice. Via de site kun je boeken 
reserveren en op een vooraf afgestemd moment ophalen. 
https://biblionetgroningen.nl/afhaalservice. Om verspreiding van het Coronavirus 
via boeken tegen te gaan blijven de boeken wel 72 uur klaarliggen voordat ze 
uitgegeven worden 

• Koop boeken bij je lokale boekhandel. Dat kan ook online. De boekhandel kan ook 
alles voor je bestellen. Vaak kun je het dan afhalen en indien gewenst kunnen ze de 
boeken ook naar je opsturen. 

• Overleg met vrienden/familie/kennissen over een boekenruil. Maak bijvoorbeeld 
een whatsappgroep waarin je leuke boeken aanbiedt en vraagt naar leuke boeken 
van anderen. Maak de boeken schoon, bezorg ze bij elkaar (met gepaste afstand) en 
je kunt weer heerlijk verder lezen. 

• Vraag familieleden (bv opa’s en oma’s)of ze je kind een boek cadeau willen doen 
bijvoorbeeld in ruil voor een mooie tekening o.i.d. 

 
Digitaal thuis lezen 

• De Voorleeshoek is nu voor 3 weken gratis te bekijken. Overigens is het altijd gratis 
voor leden van de bibliotheek. 

• Gratis downloads van theaterleesteksten. Erg leuk om als ouder en kind samen te 
lezen. 

• BereslimmeBoeken heeft de mogelijkheid tot het gratis inloggen. Dat kan via deze 
website: Bereslim.nl en met deze inloggegevens: Gebruikersnaam: bereslim100943, 
Wachtwoord: Bieb2020 

• Heb je een bibliotheekabonnement? Voor jeugd of volwassene? Dan kun je de pas 
koppelen aan Yoleo.nl waardoor je toegang hebt tot gratis boeken om digitaal te 
lezen. 

• Via de online bibliotheek kun je luisterboeken luisteren en e-books lezen. 
 
Tips voor thuis lezen 
Zorg voor ‘leesmateriaal’, denk aan leuke boeken zodat kinderen willen lezen. Een tijdschrift, 
strip of krant mag ook.  

• Lees zelf voor. Stel tussendoor wat vragen of de kinderen het nog volgen, maar wijk 
niet te ver af van het verhaal. 

https://biblionetgroningen.nl/afhaalservice
https://devoorleeshoek.nl/scholendicht/
https://www.leesletters.nl/Theaterlezen/Gratis-downloads?fbclid=IwAR32Jqro83g8jQMA_jqL8mnS1yvgnAKPursqHVVoq9hTQw1pw-1J90D0dYk
https://next.bereslim.nl/login/login
https://www.yoleo.nl/
https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/luisterbieb/luisterboeken-gratis-premium-promotie.html
https://www.onlinebibliotheek.nl/e-books/jeugd-en-jongeren/negen-tot-twaalf-jaar.html


 

 
 
 
 

• Laat kinderen voorlezen aan jou, hierdoor oefenen ze net zoals op school met 
hardop lezen. Help ze als ze er niet uit komen, maar laat ze vooral datzelfde stukje 
nog een keer herhalen. 

• Stel een leeskwartier per dag in. Tijdens dit kwartier leest het hele gezin. Een goed 
voorbeeld doet volgen. 

 
Leesplezier 
Bij kinderen die niet zo snel uit zichzelf een boek pakken, kun je het lezen ook op andere, 
meer speelse manieren stimuleren. Haal stripboeken van zolder. Of download 
theaterleesteksten (zie ‘digitaal thuis lezen). Nog twee suggesties die je kind kunnen helpen 
om lezen nog leuker te maken: 
 
Kinderboekenbingo 
Als eerste tip: de kinderboekenbingo. Met een blad met 25 vakjes kunnen de kinderen 25 
dagen lezen, op hele verschillende manieren. Op www.pinterest.nl zijn er veel verschillende 
bingo’s te vinden. 

Een leeshut 
Bouw een leeshut. Hoe ziet de perfecte leeshut eruit? Wat heb je allemaal nodig om daarin 
heerlijk te kunnen lezen? Is de hut klaar? Lees dan elke dag minimaal 15 minuten in jouw 
leeshut. 
 
Tot slot voor alle kinderen: weet je dat er op school een boek is dat je nog niet gelezen hebt, 
maar graag nog een keer wilt lezen? Vraag dan je meester of juf of hij/zij hem voor je klaar 
kan leggen. Er valt vast wat te regelen. 

http://www.pinterest.nl/
https://www.kinderboekenjuf.nl/wp-content/uploads/2017/04/bingo.png

