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Van voorlezen naar zelf doen

gehoord dan een kind dat wél is voorgelezen.

Margreet: “Soms nodigen we ouders uit om

Dat haal je later bijna niet meer in. En daarom

daarbij te komen kijken en luisteren. Want wij

is BoekStart zo geweldig.”

kunnen wel vertellen dat voorlezen belangrijk is,
maar dat dringt pas echt goed door als je al die

EEN GOEDE START MET BOEKSTART

kinderen ziet meedoen en meebewegen bij het

Op bijna alle consultatiebureaus in de regio

verhaal van de grote rode bus die vastzit in een

vind je BoekStartcoaches. Ze vertellen ouders

gat in de weg.”

hoe belangrijk én leuk het is om kinderen voor
te lezen. En dat kinderen tussen nul en twee die

GEEN KINDERACHTIGE BOEKEN

(gratis) lid worden van de bibliotheek, een tasje

“Ik wil dat de kinderen geraakt worden door de

krijgen met daarin twee babyboekjes.

boeken die ik voorlees,” zegt meester Andries

Als het aan de bibliotheek ligt, zet zelfs het
allerkleinste baby’tje z’n tanden in een boek.

Korlaar. Hij geeft les aan groep 7 en 8, op de
NOG EEN KEER!

basisschool in Eemdijk. “Ik wil dat ze via boeken

Letterlijk. Want misschien kauwen de kleintjes

Jonge kind specialist Margreet

andere werelden leren kennen. Dat ze gaan

wel op hun eerste babyboek. Maar later gaan

Peek bij Ska Kinderopvang

nadenken over wat de personages in een boek

ze plaatjes herkennen en willen ze – nog een

Amersfoort ziet hoe trots kin-

doen en voelen. Daar praten we in de klas over.”

keer! – voorgelezen worden. Daarom zijn biblio-

deren op hun BoekStarttasje

theekmedewerkers regelmatig te vinden op het

zijn. “In de speel-leergroepen

IN ELK KIND SCHUILT EEN LEZER

consultatiebureau, bij de opvang en op school.

lezen wij ook voor uit die boekjes. En kinderen

Dankzij een leesconsulent van de bibliotheek

De perfecte start voor levenslang leesplezier.

houden van herhaling. Ze zeggen niet voor niets

heeft de school van Andries een geweldige col-

zo vaak ‘nog een keer!’, als een boek uit is.” De

lectie boeken. Zij ondersteunt de hele school bij

DE KLOOF VAN DERTIG MILJOEN

pedagogisch medewerkers van Ska volgen bij

het stimuleren van lezen. Andries: “Zo kunnen

Ze noemen het de kloof van

de bibliotheek een speciale training ‘interactief

we met elkaar kinderen helpen ontdekken wat

dertig miljoen, vertellen Lies

voorlezen’. Dat helpt ze om de taalontwikkeling

ze leuk vinden.” “Want,” zegt Lies, “in elk kind

Pannevis en Marijke Witteveen

bij kinderen nog beter te stimuleren.

schuilt een lezer maar nog niet ieder kind heeft

van de Bibliotheek Eemland.

het goede boek gevonden.”

“Een kind dat opgroeit in een

VOORLEZEN VOOR OUDERS

gezin waarin er niet veel wordt

Samen met een voorleesconsulent van de

voorgelezen, heeft tegen de tijd

bibliotheek heeft Ska de afgelopen jaren hard

dat het naar de basisschool gaat,

gewerkt aan een rijke boekencollectie. En de

dertig miljoen woorden minder

voorleesconsulent leest de kinderen ook voor.

