
Een goed begin is het halve werk 
 
Beste ouders en verzorgers,  
 
Wij hopen dat één van je goede voornemens ‘meer voorlezen aan mijn kinderen’ is. Want hiermee 
stimuleer je in belangrijke mate de taalontwikkeling van je kind en daarmee het schoolsucces. Gun je 
kind een goed begin! Kijk naar onze tips rondom (laten) voorlezen. 
 
Nationale Voorleesdagen 

Van 26 januari tot 5 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Tijdens deze landelijke campagne 
wordt er extra aandacht besteed aan voorlezen, op school en ook in de bibliotheek.  
 

• Misschien kan je als ouder/verzorger op school voorlezen, in het Nederlands of in een 
andere taal. 

• Kijk naar het programma van de Nationale Voorleesdagen in de Bibliotheek 
Haarlemmermeer 

• Wil je tips over voorlezen? Kijk naar de voorleestips van de Nationale Voorleesdagen.  
 
Meertaligheid 
Is Nederlands niet je moedertaal? Ook dan kan je de taalontwikkeling van je kind stimuleren! 
 

• Lees voor in je eigen taal. Dat kan ook met een Nederlands prentenboek! Praat over het 
verhaal dat je ziet op de tekeningen. Of bekijk een zoekboek of informatief boek. Gebruik 
tekeningen om te praten in je eigen taal. Bekijk ook deze flyer: Voorlezen voor meertalige 
gezinneen / Reading aloud in multilingual families 

• Luister in je eigen taal naar een prentenboek dat voorgelezen wordt op Prentenboeken in 
alle talen. Haal het boek in de bibliotheek en bekijk samen de prenten, terwijl je wordt 
voorgelezen in je eigen taal. Er zijn nu prentenboeken te beluisteren in 48 talen! 

• Digitale prentenboeken zijn geanimeerde prentenboeken van een bestaand prentenboek. 
Het bekijken van deze filmpjes is bewezen effectief om woordenschat uit te breiden en de 
taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Met een lidmaatschap van de bibliotheek kan 
je kind gratis digitale prentenboeken van Bereslim bekijken!  

• In de Online Bibliotheek kan je (als je lid bent van de bibliotheek) gratis e-books en 
luisterboeken lenen. Luisterboeken zijn ideaal als vervanger (als Nederlands niet je 
moedertaal is) of aanvulling op het voorlezen. Download de online Bibliotheek-app of ga 
naar de Online Bibliotheek. 
 

Veel voorleesplezier! 
 
Team Educatie & Leesbevordering  
Bibliotheek Haarlemmermeer 
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