
Geronimo’s 10 Gouden Voorleestips

1. Kies een boek dat uw kind aanspreekt. 
Kies een boek met een bepaald thema, waar je kind op dat moment mee bezig is. Zoals zindelijk worden, een 
broertje of zusje krijgen, verhuizen, de oppas komt, naar de dokter etc. Of, als je kind wat ouder is, kijk naar 
zijn interesse. Houdt hij meer van informatieve boeken of juist boeken met korte verhaaltjes? 

2. Maak er een voorleesritueel van.
Maak elke dag tijd om voor te lezen. Een vast moment geeft uw kind iets vertrouwds, bijvoorbeeld aan het 
eind van een dag. Zo sluit je mooi op een rustige manier de dag af waardoor je kind makkelijker in slaap valt. 

3. Voorspel samen het verhaal.
Kijk naar het omslag en praat erover. Vraag uw kind waar het over zou kunnen gaan. Ook halverwege kunt u 
even stoppen en aan uw kind vragen wat hij denkt dat er gaat gebeuren. Door na te denken over het verhaal,  
leert uw kind zelf na te denken over problemen en hoe je ze kunt oplossen. 

4. Speel in op de reacties van uw kind.
Vaak leeft uw kind mee en moet hij lachen om de grapjes. Geef uw kind de tijd en ruimte om te reageren op 
wat er in het boek gebeurt. Laat uw kind vertellen over wat hij zo leuk vond. Door er samen over te praten, 
blijft uw kind betrokken bij het verhaal. Las daarom een aantal pauzes in. 

5. Herhalen, herhalen, herhalen.
Steeds wanneer u het verhaal opnieuw voorleest aan uw kind, leert hij er weer iets nieuws uit. U hoeft dus 
niet bang te zijn voor verveling als uw kind het boek nog eens wil lezen. Het geeft hem ook vertrouwen dat 
hij het boek al kent. 

6. Moeilijke woorden.
Het geeft niet als er woorden in het boek staan, die uw kind nog niet kent. Ze worden vanuit de context wel 
duidelijk, en anders legt u het even uit. Zo leert uw kind meteen een nieuw woord. 

7. Stemmetjes zijn niet nodig.
Lees voor zoals u praat. Het voorlezen met (gekke) stemmetjes is niet nodig en maakt het misschien voor uw 
kind juist onduidelijker. Als u duidelijk en levendig voorleest, goed articuleert en ook af en toe een hap lucht 
neemt, treft u veel beter de toon en kan uw kind het veel beter volgen. 

8. Lees ook voor aan 10+!
Zodra kinderen zelf kunnen lezen, stoppen sommige ouders met voorlezen. Erg jammer, want juist in die 
periode zijn kinderen vooral bezig met technisch lezen en gaat het verhaal aan hen voorbij. 10 jarigen (en 
ouder) vinden het nog steeds heerlijk om voorgelezen te worden. En het leuke is, u kunt ook eens afwisselen: 
eerst u een stuk en dan uw kind een stukje!

9. Aandacht weg? Stop met voorlezen.
Merkt u dat de aandacht verslapt, pak dan een ander boek. Of stop met voorlezen en ga op een ander, 
rustiger, tijdstip verder. Let erop dat wanneer u gaat voorlezen het rustig is om jullie heen zodat uw kind niet 
te snel afgeleid is. 

10. Praat erover na.
Als het boek uit is, kunnen jullie er nog even over napraten. Stel er een vraag over. Was het verhaal zoals hij 
had verwacht? Heeft uw kind iets meegemaakt dat ook in het boek gebeurde? Zo kunt u nagaan of uw kind 
het verhaal echt heeft begrepen.


