Leestips groep 8
Tip 1 – Voorlezen
Tijdens het voorlezen (probeer dit ook in groep 8 nog te doen):
Laat je kind meelezen! Door met je vinger aan te wijzen waar je bent in een boek,
gaat het kind automatisch meelezen. Dit kan ook hardop, samen.
Maak er een spelletje van! Je kunt iets voorlezen en expres een fout maken. Heeft je
kind het door? Dan mag hij/zij jou knijpen. En als je kind het niet doorheeft, mag jij
een kneepje geven.
Waar waren we ook alweer? Door aan je kind te vragen waar het boek ook alweer
over ging, zit je allebei direct weer in het verhaal. En je weet meteen of je kind het
nog wel snapt.

Tip 2 – Samen lezen
Als je samen een boek of een artikel/informatieve tekst gaat lezen, zorg dan voor
een gezellige sfeer door er een speelse activiteit van te maken. Dat kan eenvoudig:
lees bijvoorbeeld afwisselend een pagina. Je kind mag zeggen wie er begint.
Kies boeken uit die de interesse van je kind hebben en/of kies samen een boek uit.
Als het onderwerp je kind boeit, zal het lezen ook gemakkelijker gaan.
Besteed aandacht aan het verhaal. Praat met je kind op een gezellige manier over
het verhaal.
10 tot 15 minuten lezen is voldoende.
En: beter vijf keer per week 10 minuten, dan één keer een uur.

Tip 3 – Zelf lezen
Lees een tekst of een gedeelte van een verhaal vijf keer in de week opnieuw.
Waardeer uw kind met het formulier (te vinden op de leespagina op onze website)
en benoem de sterke punten, verbeterpunten en de vooruitgang gedurende de
week. Je kunt ook starten met het voorlezen van de tekst, zodat je kind eerst het
goede voorbeeld hoort.

Tip 4 – Begrijpend lezen
Kies een artikel uit een krant (of een recept of iets anders), laat dit lezen, lees het
daarna samen en stel elkaar WH-vragen (wie, wat, waar, wanneer, hoe en waarom)
over het artikel.
Of: laat het artikel voor de helft stil lezen (lees zelf ook stil mee) en stel halverwege de
volgende vragen:
- Hoe denk je dat het afloopt? / Wat zou er nu kunnen gebeuren?
- Wat zou jij doen in deze situatie?
- (na afloop) Kun je een ander eind bedenken?
Als je kind het recept gemaakt heeft, willen hun leerkrachten het wel proeven!

Tip 5 – Begrijpend lezen / woordenschat
Kijk met je kind “Klokhuis” en “Jeugdjournaal”. Hierna kun je het hebben over waar
de aflevering over ging. Laat je kind moeilijke woorden opschrijven. Zoek de
betekenis op en maak een zin van de woorden. Stel eventueel andere kijkvragen.

