
voorlezen
leuk, gezellig  
én leerzaam!

BaBy’s houden van Boeken!



Waarom zo vroeg Beginnen?

Baby’s kunnen veel meer dan  
je denkt. 

luisteren
Vanaf de eerste dag luistert je 
baby naar jouw stem. Al begrijpt 
hij nog niet wat je zegt, hij weet 
dat jij het bent. Het is gezellig als 
je praat. In het eerste jaar leert je 
kind spelenderwijs nieuwe dingen, 
zoals taal. Bijvoorbeeld als je zingt, 
vertelt en tegen hem praat bij 
alles wat je doet. 

kijken
Baby’s ontdekken de wereld, kijken voortdurend om zich heen. Als 
jij een boekje pakt, maakt dat je baby nieuwsgierig. Je kunt samen 
naar de plaatjes kijken en hardop vertellen wat er te zien is: ‘Kijk, 
een hondje. Wat zegt het hondje? Wafwafwaf…’ Daarmee krijg jij 
zijn belangstelling en leert hij zijn aandacht op iets te richten.

voelen
Baby’s kunnen speeltjes vasthouden, maar ook boekjes. In het 
begin heeft je baby misschien alleen al plezier aan het omslaan 
van bladzijden. Laat hem gerust experimenteren. Er zijn veel soor-
ten boekjes waar van alles aan te voelen valt zoals knuffelboekjes. 
Ook gewone boekjes zijn leuk om te voelen. 



leuk, gezellig en leerzaam

kinderen die veel woorden horen als ze jong zijn, hebben een 
vliegende start. mensen leren het meeste wanneer ze piepjong 
zijn. uit onderzoek blijkt dat kinderen die als baby al worden 
voorgelezen, het later beter doen op school. 

Tip >>> Reageer als je baby iets tegen je brabbelt. Vertel steeds wat je 
doet: ‘Zo, nou gaan we lekker in bad’. Zing een liedje voor hem. Zo leert 
je baby spelenderwijs.

liefde en aandacht
Voorlezen versterkt de band tussen ouder en kind. Je bent helemaal op 
je baby gericht, rustig en vlakbij. Je baby voelt dat je er voor hem bent 
en dat wat hij doet belangrijk is.

Woorden leren
Als jij je baby voorleest krijgt hij veel meer woorden te horen dan 
wanneer je alleen ‘gewoon’ met hem zou praten. Baby’s zijn kleine 
sponsjes die alles wat er om hen heen gebeurt opnemen. Ook woorden 
die ze nog niet kennen. Ze willen de wereld begrijpen en letten op bij 
alles wat nieuw is. 

dingen snappen
Baby’s leren woordjes door naar plaatjes te kijken terwijl jij vertelt  
wat er te zien is. Ze leggen een verband tussen het woord en het  
plaatje dat erbij hoort. Babyboekjes gaan over het dagelijkse leven  
en leren baby’s een stukje wereld kennen.





voorlezen kan overal en alTijd

voorlezen is meer dan lezen alleen, het is ook kijken, praten 
en zingen. het kan bij alles wat je samen met je baby doet. 
Probeer elke dag met boekjes bezig te zijn: in bad, op de bank, 
in bed of op het speelkleed. elke aanleiding om te praten en 
te vertellen is goed: zo komt de taalontwikkeling van je baby 
tot stand. 

Tip >>> Zet de radio, televisie of computerscherm uit als je gaat 
voorlezen, zodat je er allebei helemaal met je aandacht bij kunt 
zijn! 

in bad
Badboekjes, de kleine drijvende boekjes met een plaatje per pagina, 
zijn fijn om mee te spelen en leuk om bij te vertellen. 

Tijdens het verschonen
Het verschonen wordt leuker voor jullie allebei als je wat zingt, 
een versje opzegt of vertelt wat je allemaal aan het doen bent. 

onderweg
Praten, zingen of versjes opzeggen kan ook in de auto, in de trein 
of als je met je baby wandelt. 

op vaste momenten
Een paar keer per dag op een vast moment vijf minuten voorlezen 
is prettig voor je baby. Na het spelen en voor het slapen gaan. In 
slaap gelezen worden is een fijn en veilig gevoel. Je baby verwerkt 
ermee wat hij die dag allemaal heeft gedaan en beleefd.



kom naar de Bibliotheek!



BoeksTarT

samen met boekjes bezig zijn is gezellig én het is belangrijk 
er al mee te beginnen als je kindje nog heel klein is. dat zijn 
de uitgangspunten van Boekstart, het leesbevorderings
programma in de Bibliotheek voor kinderen van nul tot vier 
jaar en hun ouders. Boekstart is het begin voor een leven 
lang aandacht voor lezen. 

Samen lezen is een simpele en fijne manier om met je kind bezig 
te zijn. Je hoeft er niet veel voor te doen, een boek en een rustige 
plek zijn voldoende. In de Bibliotheek kun je allerlei soorten baby-
boekjes lenen. Voor jezelf zijn er boeken en tijdschriften over 
opvoe ding. In de speciaal ingerichte BoekStarthoek vind je alles  
bij elkaar. De (jeugd)bibliothecaris geeft je graag deskundig 
advies.

De Bibliotheek organiseert regelmatig ouderbijeenkomsten.  
Dan wordt er meer verteld over voorlezen aan jonge kinderen. 
Vaak kun je samen met je kindje meedoen aan leuke activiteiten. 
En je ontmoet er andere ouders.

Ook veel kinderdagverblijven en peuterspeelzalen doen mee  
met BoekStart. Er is een speciale leeshoek met een mooie collectie 
boekjes. De kinderen worden dagelijks voorgelezen of er wordt een 
activiteit met een boekje gedaan. Een door de Bibliotheek opgeleide 
voorleescoördinator zorgt ervoor dat boekjes en voorlezen een 
plaats krijgen en houden binnen de kinderopvang.



>>> boekstart.nl

op boekstart.nl is van alles te ontdekken over voorlezen aan 
jonge kinderen. daar vind je ook de Boekstartbibliotheek in 
jouw buurt.


