Hoe help ik mijn kind bij het lezen?

Laat je kind veel “boeken” lezen

Boeken lezen verbetert de leesprestatie van je kind!
Maak je dus zeker lid in de plaatselijke bibliotheek!
Neem zelf ook geregeld een boek in de hand. Zien
lezen zet immers aan tot zelf lezen
Maak het samen lezen leuk en gezellig

Zit lekker dicht bij elkaar in bed of in de zetel. Ga in op
de inhoud van het verhaal. Je kan gerust elk om de
beurt een zin of bladzijde lezen.
Zoek samen een leuk boek

Zorg dat het boek aansluit bij de leefwereld en de
interesses van je kind.
Kies een boek waarin ook een aantal prenten staan.
Kinderen met leesproblemen vinden dit aantrekkelijker.
Verbied geen strips. Ook strips verbeteren het
leesniveau.
Kijk goed naar de kaft van het boek. Deze geeft heel
wat informatie over het boek.
Lees op een vast tijdstip

Lees elke dag 15 minuutjes. Dit is beter dan af en toe
eens een half uur te lezen. Overleg met je kind over het
tijdstip waarop gelezen zal worden. Probeer een vast
en steeds terugkomend tijdstip te kiezen.
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Heb geduld

Maak tijd voor het leesmomentje met je kind. Erger je niet
aan de eventuele leesfouten van je kind. Als je ongeduldig
bent, zal je kind niet rustig kunnen lezen en daardoor meer
leesfouten maken.
Bekrachtig je kind goed

Laat het merken dat je vertrouwen hebt in zijn vorderingen.
Leesfoutjes hoeven niet altijd verbeterd te worden. Laat je
kind vooral genieten van de inhoud van het boek.
Wanneer het lezen bij je kind even niet goed lukt, neem dan
als ouder gewoon zelf over en lees voor. Op die manier blijft
het kind geboeid door de inhoud van het verhaal.

Help je kind bij het lezen van het schoolwerk

Help je kind bij het lezen van schoolmateriaal zoals teksten
van wero, godsdienst, begrijpend lezen, … Het voorlezen van
die teksten zorgt ervoor dat je kind de inhoud van de tekst
kan begrijpen en onthouden. Wanneer je kind de tekst
achteraf zelfstandig moet lezen, dan zal het opvallend beter
lukken.
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Luisterboeken

Informeer in de bibliotheek naar luisterboeken (daisy boeken). Kinderen kunnen bij het lezen van deze
boeken luisteren naar of meelezen met de ingesproken
versie. Maak je lid van de luisterpuntbibliotheek. Daar
kan je heel veel ingesproken boeken streamen of lenen.

Kies een boek met het juiste leesniveau

Zorg ervoor dat de boeken die je leest met je kind niet
te moeilijk zijn.
Baseer je op het behaalde leesniveau dat je doorkrijgt
van de logopediste of de school. Verwar de nieuwe en
oude AVI-niveaus niet met elkaar!
Hanteer de 5-vingerregel. Hierbij laat je je kind de
eerste bladzijde lezen. Leest het 5 fouten of meer, dan
is het boek te moeilijk en kies je beter een ander boek.
Tijdens de leesbehandeling van je kind zal de
logopediste je hierin begeleiden. Zij zal je ook boekjes
met het juiste leesniveau uitlenen om thuis te lezen!
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Overzicht van de nieuwe en oude AVI-NIVEAUS

Zoek het juiste leesniveau van je kind.
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