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Tips bij voorlezen 

Je kan al vanaf de eerste maanden boekjes lezen. Dit is ook belangrijk 

want hoe vroeger je begint, hoe meer kans dat de positieve effecten 

groter zijn op woordenschat en taalontwikkeling. Het voorlezen voor een 

peuter of baby is niet alleen lezen. De baby kijkt naar de prenten en 

luistert naar je stem. Het is ook liedjes zingen, verhalen verzinnen, praten 

met je kind, bladzijden leren omslaan, versjes vertellen, boeken proeven 

en aanraken. Voorlezen gaat in de eerste plaats rond interactie.  
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VOORLEESWEEK 

De voorleesweek loopt dit jaar van 20 tot 28 november. Het is een 

jaarlijks initiatief van ‘Iedereen leest’ om iedereen aan te sporen tot 

voorlezen. Het moto dit jaar is ‘Eén kwartier, elk kind, elke dag: doe je 

mee?’ Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling en fantasie.  

 

Tips om boekjes te lezen 

• Volg het ritme van je kind: hou korte voorleesmomenten want jonge kinderen zijn snel afgeleid. Je moet niet 

iedere pagina van voor naar achter en ieder woord lezen.  

• Laat boekjes rondslingeren: het kind komt dan misschien zelf met een boekje of bladert er zelf doorheen. 

• Zorg voor een gevarieerd aanbod van boekjes  

• Lees een verhaal vaak opnieuw voor: je kind vindt dit heerlijk  

 

Lezen volgens leeftijd 

• Eerste maanden: het kind houdt van zwart-wit contrasten en felle kleuren. Ze luisteren bovendien ook graag 

naar je stem dus praat tegen je kind. Laat de baby kijken terwijl je het boekje stil voor hem houdt. Daarnaast 

vindt hij liedjes en versjes fantastisch. 

• Na enkele maanden: de baby verkent het boek al kijkend, voelend en proevend. Knisperboekjes, liedjes en 

versjes vinden ze geweldig. Ze zullen het boekje vooral vastgrijpen, ermee zwaaien, kloppen en in hun mond 

steken.  

• Rond 1 jaar: de baby ontdekt het boek als een boek. Ze gaan het boek openen, bladeren en weer dichtslaan. 

Soms kijken ze langer naar prenten. Wijs dan aan en benoem wat er gebeurt. Zo pikt je kind de woorden op.  

• Rond 2 jaar: het kind heeft meer aandacht voor de inhoud van het boek. Het kind kijkt nu al langer naar een 

prent en wijst zelf dingen aan. Benoem wat hij of zij ziet. Ze leggen steeds meer verbanden met de 

werkelijkheid. Het kind vindt het ook leuk als je hem bevestigt en stimuleert tijdens het bladeren in het boek.  

• rond 2,5 jaar: de peuter begrijpt wat boeken lezen is. Geluiden en gebaren blijft hij/zij geweldig vinden. 

Leesplezier staat voorop! Maak er een intiem, gezellig moment van met aandacht voor je kind. 

Ieder kind evolueert wel op zijn eigen manier. Deze opdeling is enkel een richtlijn. Deze fases kunnen ook overlappen. 
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VORMINGSDAG 

Vrijdag 24 september hebben we Auricula een dag gesloten omwille van een vormingsdag voor alle medewerkers. 
In de voormiddag hebben we in verschillende groepjes gewerkt rond MeMoQ. MeMoQ staat voor Meten en 
Monitoren van Q(k)waliteit. Omdat goede kinderopvang zo belangrijk is, moet elke kinderopvang aan de 
pedagogische norm voldoen. Het MeMoQ zelfevaluatie-instrument helpt ons om in ons eigen kinderdagverblijf de 
pedagogische kwaliteit te bekijken en te verbeteren. Binnen dit instrument zijn er verschillende dimensies 
opgenomen waaraan wij doorheen het jaar werken. Op onze vormingsdag namen we 3 onderdelen van de dimensie 
‘gezinnen en diversiteit’ onder de loep (steun, structuur en grenzen stellen). 
In de namiddag deden we een teambuildingsactiviteit. 
 

 

Voorleesweek in Auricula 

Vorige jaren nodigden wij de grootouders en ouders uit in de leefgroepen om voor 

te lezen. Helaas kunnen we dit jaar door de stijgende coronacijfers geen fysieke 

bijeenkomst organiseren.  Daarom komt de handpop Mo iedere dag een 

verhaaltje vertellen in onze leefgroepjes.  Daarnaast zal Mo ook vertellen over wat 

hij zoal heeft meegemaakt.  Zo willen we inzetten op de taalontwikkeling van de 

kinderen.  

BEVRAGING OUDERS 

Naar aanleiding van onze vormingsdag (onderdeel steun) willen we graag enkele vragen stellen aan jullie als ouders. 

We willen graag zicht krijgen op een aantal vragen: hebben jullie nood aan contact met andere ouders, aan contact 
met andere ouders samen met de kinderen, wat is jullie mening over een praatcafé? We sturen hiervoor een link 
naar een google-formulier:  
https://docs.google.com/forms/d/1CYnGs37gV0LTlSwU0-SMV2etV92EhDLZSPvCpspWeoY/edit 
 
We vragen hier ook naar specifieke opvoedingsvragen van jullie. We willen in de komende nieuwsbrieven graag 
informatie meegeven die jullie nuttig vinden. 
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