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Van 20 tot 28 november 2021 is het Voorleesweek. Een hele week lang zet Iedereen Leest
het belang en het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar wordt iedereen uitgedaagd om
een week lang elke dag minstens een kwartier voor te lezen. In de school, thuis, in de bib,
in de kinderopvang… Want die 15 minuten maken écht een verschil.
Tine Kuypers - Iedereen Leest

HET LEUKSTE
KWARTIERTJE
VAN DE DAG
Het voorleesmoment is niet alleen vaak
het leukste kwartiertje van de dag, maar
misschien ook wel een van de belangrijkste momenten. Naast de bewezen
voordelen voor de taalontwikkeling en
de woordenschat van kinderen, is er ook
de positieve impact op hun sociale en
emotionele ontwikkeling. Andere verhalen
binnenbrengen via boeken helpt hen om
hun blikveld te verruimen en vergroot het
empathisch vermogen. En het is uiteraard
ook een intiem, gezellig moment tussen
volwassene en kind, wat de band tussen
beide kan versterken.
De positieve effecten gaan breder dan het
veld van taalbeheersing of leesplezier.
Kleuters die minstens 15 minuten per
dag worden voorgelezen, scoren later op
school ook beter op wiskunde, zo blijkt uit

onderzoek van Marja van den Heuvel-Panhuizen (Universiteit Utrecht, 2014).
Voorlezen legt dus een stevige basis voor
de latere schoolcarrière van kinderen.

BOODSCHAP
NAAR OUDERS
In heel wat gezinnen en scholen is het
vaste voorleesmoment misschien wel
ingeburgerd, maar dat is zeker nog
niet overal het geval. Uit een peiling die
Iedereen Leest in 2020 liet uitvoeren
door Indiville, blijkt dat 57 procent van de
ouders dagelijks voorleest aan kinderen
van 2 tot 5 jaar. Bij jongere en oudere
kinderen gebeurt dat minder. Slechts 1
op de 3 respondenten gaf aan dat ze
door de school of het kinderdagverblijf
worden aangemoedigd om voor te lezen.
Daar liggen zeker dus nog kansen. Door
op school zelf veel voor te lezen tijdens
Voorleesweek – en natuurlijk ook nadien
– geef je het goede voorbeeld. Maar daar-

naast kan je ouders ook actief stimuleren
om thuis voor te lezen. Door te communiceren over wat er in de klas gebeurt
bijvoorbeeld (Welk boek wordt er op dat
moment voorgelezen? Welke activiteiten
rond lezen zijn er?), door ouders uit te nodigen op school om te komen voorlezen,
maar bijvoorbeeld ook door boekentips
en voorleestips te delen.

VOORGELEZEN?
CHECK!
Wie de uitdaging aangaat om tijdens
deze Voorleesweek elke dag voor te lezen,
kan zich makkelijk en snel registreren op
www.voorleesweek.be. Je maakt dan kans
op een mooi boekenpakket en je krijgt
ook meteen een downloadbare afvinkkalender cadeau. Die kan je afdrukken
en ophangen op school. Je geeft erop
aan waaruit er de hele week voorgelezen
wordt en of het dagelijkse voorleesmomentje ‘gelukt’ is. Op die manier
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Campagnebeeld van
Sebastiaan Van Doninck.
Vorm: Kris Demey

VOORLEESWEEK
PRAKTISCH
- Op www.voorleesweek.be vind je alle
praktische info en het laatste nieuws
rond Voorleesweek. Abonneer je ook op
de nieuwsbrief van Iedereen Leest om
op de hoogte te blijven. Er is ook een
Facebook-pagina van Voorleesweek.
Deel zelf jouw boekentips/beelden/
ideeën met #voorleesweek.
- Je kan de affiche van Voorleesweek
bestellen via de website, maar je kan
ze ook gratis downloaden en afdrukken. Je vindt ook digitale promotiematerialen online, zoals een logo, een
Facebook-banner en een sjabloon voor
een flyer om voorleesactiviteiten aan te
kondigen. Alle scholen kregen ook twee
gratis affiches in de bus, in samenwerking met CANON Cultuurcel.
- Laat (groot)ouders voorlezen op school,
nu het weer mag. De drie ouderkoepels
(GO! ouders, KOOGO en VCOV) organiseren voor de achtste keer een Grote
Voorleesdag tijdens de Voorleesweek.
Ze moedigen aan om (groot)ouders te
laten voorlezen op school. Check www.
degrotevoorleesdag.be voor alle info.

wordt het voor ouders zichtbaar dat jullie
school actief aan Voorleesweek meedoet. Je mag uiteraard ook prints van de
kalender aan ouders bezorgen, zodat ze
thuis ook kunnen meedoen. Want om het
met de slogan van de vorige editie van
Voorleesweek te zeggen: lezers, die maak
je samen.
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Vijf voorleesboekentips
De Voorleesweek-redactie zorgt ook dit jaar voor gevarieerde inspiratielijsten vol boekentips.
Er zijn tips voor iedereen tussen 0 en 15 jaar. We lichten er hier enkele uit.

POËZIE

HET LIJKT WEL EEN
FEESTJE EN 149
ANDERE VERSJES
VOOR KINDEREN
Stijn De Paepe, Puck Koper (ill.)
Lannoo, 2020
ISBN 9789401469005
In deze bundel boordevol versjes komen
een heleboel herkenbare thema’s zoals
familie, school, natuur en spelen aan bod.
Het begint bij beesten en beestjes om te
eindigen met feesten en feestjes. De korte, ritmische gedichten zijn vaak grappig.
Ook de maatschappijkritische versjes zijn
met een dikke knipoog. De tekeningen
tonen levensechte mensen, in primaire
kleuren. Kortom: een vrolijke bundel!

3-6
JAAR

SAMEN ZIJN
WE THUIS
Stephanie Parsley Ledyard,
Chris Sasaki (ill.)
Gottmer, 2020
ISBN 9789025773427
Wat heb je nodig om je ergens thuis te
voelen? Veel meer dan muren om je heen!
Ook warme armen, zachte woorden, de
liefste mensen rond de tafel, of de dingen
die hun plekje hebben. Thuis vind je met
je ogen dicht de weg, staat er in dit boek.
Maar wat als je dan moet verhuizen? Als
je alles wat je kent moet achterlaten, en
er alleen maar nieuwe dingen voor je
liggen? Dit alles wordt prachtig verteld en
verbeeld, met eenvoudige maar sprekende woorden en sfeervolle illustraties.
Hartverwarmend mooi!

6-9
JAAR

PINGUÏNPOST
Karla Stoefs en Harmen van Straaten (ill.)
Davidsfonds/Infodok, 2021
ISBN 9789002272936
Tuurs mama is dood, maar medelijden
hoeft hij niet. Een beetje meer aandacht
van zijn vader wil hij wél. Maar Tuurs
vader is veel te druk met zijn werk in het
onderzoekscentrum van de dierentuin
waar ze met zijn tweetjes wonen. Helaas
moet de dierentuin fel besparen: door de
kameel levend te serveren aan de leeuw
bijvoorbeeld. Kan Tuur dat voorkomen?
Fijn, kort verhaal, spannend en ontroerend tegelijk.
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9-12
JAAR

12-15
JAAR

BILLIE EN ZIJN
GENEN: OVER JOU
EN DNA

HELE VERHALEN
VOOR EEN HALVE
SOLDAAT

Stefan Boonen en Melvin (ill.)
Pelckmans, 2021
ISBN 9789463832694

Benny Lindelauf, Ludwig Volbeda (ill.)
Querido, 2020
ISBN 9789021414713

Om Billie en zijn DNA: daarom draait
het in dit slimme weetjesboek. Voor 99,9
procent is Billie precies hetzelfde als jij en
ik. Dat we er toch allemaal anders uitzien,
danken we aan die onvoorstelbaar kleine
0,1 procent verschil in onze genen. Grapjes en springerige tekeningen brengen
Billie en zijn genen helemaal tot leven.
Voor ouders en kinderen die nieuwsgierig
zijn naar waarom en hoe hun lijf precies
doet wat het moet doen.

Het is oorlog, maar die gaat niet lang
meer duren. Oudstebroer moet alleen nog
even naar het front. En daarna moeten
alle andere broers ook gaan. Allemaal
moeten ze voorbij de Grenswacht in de
woestijn, die hen om een gift vraagt. De
broers betalen met een verhaal. Ze doen
dat niet zomaar: ze hebben een plan. In
dit boek lees je de verhalen die de broers
aan de grenswacht vertellen, telkens met
bijzondere illustraties bij. Ze zijn sfeervol,
een beetje onheilspellend, spelen zich af
in mysterieuze landen en gaan vaak over
de dood, woede, jaloezie en de liefde. En
altijd sluimert in de verte die oorlog.

Meer boekentips vind je op
www.voorleesweek.be en –
het hele jaar door – op
www.boekenzoeker.be.
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