Voorbereidend lezen en schrijven
Het belang van leren lezen
Leren lezen is om meerdere redenen belangrijk; het is leuk en spannend en is voor kinderen een
sleutel naar de volwassen wereld. Als kinderen leren lezen gaat er letterlijk een wereld voor ze open.
Lezen en voorlezen stimuleert het leervermogen. Een kind leert nieuwe woorden en hun betekenis en
doet kennis op over de wereld om zich heen (woordenschat). Lezen is dus een belangrijke sleutel
naar kennis. Door het zelf lezen en het luisteren tijdens voorlezen, leert een kind hoe de opbouw van
een taal in elkaar zit; hoe de zinnen lopen, welke regels er bij een taal horen en hoe je die regels kunt
gebruiken in het praten. Verder draagt het leren lezen bij aan de fantasie van kinderen en stimuleert
het de concentratie.
Wanneer beginnen?
In Nederland leren kinderen officieel in groep drie van het basisonderwijs lezen. Toch maken veel
kinderen al voor die tijd kennis met geschreven taal. Ze leren over het nut van geschreven taal
(boodschappenbriefjes, kaartje naar oma) en gaan beseffen dat je via geschreven taal informatie over
kunt brengen. Doordat ze voorgelezen worden leren kinderen dat de woorden een verhaal vertellen,
dat het verhaal een begin en eind heeft, dat je een boek leest van boven naar beneden en van links
naar rechts. Dit is allemaal informatie die het proces van leren lezen voor een kind makkelijker zal
maken. Wanneer kinderen in de kleuterleeftijd nog helemaal geen belangstelling hebben voor
geschreven taal, is dit een risicosignaal voor het leren lezen. Leren lezen gaat niet vanzelf, een kind
moet er wel genoeg mee in contact komen. De ouders spelen daarbij een belangrijke rol. U kunt uw
kind van jongs af aan laten kennismaken met boekjes. Plaatjes aanwijzen, benoemen en samen
praten over een verhaal stimuleert de taalontwikkeling en het latere leesproces. Kinderen kunnen
gratis lid worden van de bibliotheek.
Adviezen om het lees- en schrijfproces bij kleuters te stimuleren
 Maak het kind vertrouwd met letters door samen letterboeken te bekijken zoals
“Kijk mijn letter”, “Het letterwinkeltje”, “Lettercircus” en “Letters leren is een eitje”.
 Betrek het kind bij allerlei dagelijkse schrijfactiviteiten, bijvoorbeeld het schrijven van briefjes,
boodschappenlijstjes, verlanglijstjes, uitnodiging voor een feestje, enzovoort.
 Bij jonge kinderen zijn tekenen en schrijven vaak nog hetzelfde. Reageer altijd positief op
wat uw kind ook tekent of schrijft.
 Koop een mooi schriftje voor het kind, waarin je samen met het kind iedere dag wat schrijft.
 Help uw kind om zijn eigen naam te leren schrijven zodra het hierom vraagt. Het is voor het
kind een teken dat zijn “schrijfsels” betekenisvol zijn.
 Benoem de letters die je ziet zoals bijvoorbeeld een ‘verkeersbord, met een P van
Parkeren’, ‘een reclamebord van de M van Mac Donalds of letters op een t-shirt.
 Benoem de letters zoals u ze hoort.
Algemeen: op internet zijn wel verschillende ideeën te vinden wanneer u zoekt op 'letterspelletjes voor
kleuters’.
Voorbeelden links:
o www.bijleszaanstad.nl
o www.kleuterportaal.nl
o www.leestrainer.nl

Bron: www.kindentaal.nl
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Tot slot
Heeft u vragen of behoefte aan een persoonlijk advies, dan kunt u terecht bij de logopedist van de
GGD Gelderland Midden (afdeling Jeugdgezondheidszorg) die uw school bezoekt.
U vindt het telefoonnummer hieronder.
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