
Interactief Voorlezen

Logopedie
• Testen spraak- en taalniveau

• Uitbreiden en trainen spraak 

en taal

• Indirect: ouders uitleg geven 

hoe de spraak- en 

taalontwikkeling te stimuleren

Wat is het?
• Een gesprek voeren 

(‘interactie’) over het 

verhaal / de tekening

• Meer dan (alleen) letterlijk 

voorlezen

• Maak het verhaal levendig

• Laten nadenken over wat 

er in het verhaal gebeurt

Wat is het doel?
Het stimuleren van bijvoorbeeld

• de woordenschat (betekenis 

van woorden)

• de zinsvorming

• het verhaalbegrip (wat 

gebeurt er en waarom?)

• de verhaalopbouw

Hoe dan?
Vragen stellen

• Wat zie je op de buitenkant 

(kaft) van het boek?

• Wat zie je in het boek?

• Waar denk je dat het boek 

over zal gaan?

• Wat zie je op de plaatjes?

• Waar is de…?

• Welke kleur is de….?

• Hoeveel tel jij er?

• Waar is hij/zij nu?

• Wat gebeurt hier?

• Wat betekent …?

• Over wie gaat het verhaal?

• Heb jij dat ook weleens 

gedaan/gezien?

• Hoe gaat het verhaal 

aflopen denk je?

• Kun jij vertellen waar het 

verhaal over ging?

• Wat vond je leuk/spannend/ 

verdrietig/….?

Praktische tips
Gebruik digitale prentenboeken

• www.wepboek.nl

• www.voorleesgids.nl

• www.boekpakket.nl

• www.youtube.nl

• Kikker en zijn vriendjes

• Dikkie Dik
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Word gratis lid van een 
bibliotheek!!!

Als ouder(s) en omgeving van het kind kunt u veel betekenen voor de 

spaak-taalontwikkeling van uw kind. Bij vragen of twijfel kunt u altijd 

contact opnemen met de logopediepraktijk. 

Wij ondersteunen en begeleiden u graag hierin.



1. Laat uw kind een boek kiezen
 Een gesprek over een boek gaat gemakkelijker als een kind het 

 onderwerp leuk vindt en er over mee kan praten.

2. Weet wat u leest
 Zorg dat u als ouder het boek kent. 

Wat is het probleem? Wat gebeurt er? Hoe loopt het af?

3. Voorleesritueel
 Neem er de tijd voor en zorg dat je zelf ontspannen bent. Voorlezen is een 

moment van aandacht en rust.

 Zorg voor een rustige plek. Kies een gezellig moment uit: bijvoorbeeld 

meteen uit school of voor het slapen gaan.

4. Bekijk samen de kaft
 Lees de titel; maak uw kind nieuwsgierig naar het verhaal.

5. Voorspel samen het verhaal
 ‘Wat zal er nu gaan gebeuren, denk je?’

6. Laat uw kind vertellen en reageer hierop
 Laat een pauze vallen, zodat uw kind kan reageren.

 Luister en reageer.

 Stel vragen: ‘Hoe zie je dat?’ ‘Heb jij die thuis ook?’

7. Besteed aandacht aan moeilijke woorden
 Benoemen, aanwijzen en uitleg geven bij moeilijke woorden.

 Vragen stellen: ‘Weet jij wat … betekent?’ ‘Waar zie je een….?’

8. Maak het verhaal, het voorlezen, levendig
 Maak geluiden; gebruik verschillende stemmetjes.

 Gebruik mimiek; laat zien als iemand blij, boos of verdrietig is.

9. Praat na over het boek
 Laat uw kind het verhaal (kort) navertellen, bijv. aan papa.

10. Lees het boek meerdere keren voor
 Herhaling zorgt ervoor dat nieuwe woorden echt onthouden worden.

 Uw kind zal iedere keer weer nieuwe dingen ontdekken en leren.

Bron: http://www.peuterplace.nl/kinderboeken/voorleestips.htm

Gouden voorleestips
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