
Feiten & tips voor ouders met jonge kinderen

Als ouder heb je grote invloed op de leerprestaties van je kind. Je hebt geen gerichte opleiding 

nodig om de prestaties te verhogen en schoolsucces te vergroten. Diepgaande interesse in en 

actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling is voldoende. 

Ouderbetrokkenheid is een effectieve manier om de schoolloopbaan van je kind te ondersteunen. 

Dat houdt in dat je je kind ondersteunt en stimuleert. Dat je leuke en leerzame activiteiten met je 

kind onderneemt zoals: (voor-)lezen, bibliotheekbezoek, spelend letters leren, rekenspelletjes, 

zingen en rijmen.

Lezen stimuleert de ontwikkeling van kinderen. Het prikkelt de fantasie, vergroot de wereldkennis 

en leidt tot hogere taalvaardigheid. Een vierjarige die niet voorgelezen wordt kent gemiddeld zo’n 

1.500 woorden. Een vierjarige die wel voorgelezen wordt, kent er al gauw 3.500. 

Voorgelezen worden vanaf de babytijd en zelf lezen vanaf 5-6 jaar oud heeft een positieve invloed 

op de ontwikkeling van een kind. Het stimuleren van lezen is daarom een belangrijke taak van 

ouders. Het maakt niet uit of dat via een papieren boek of een tablet is. Waar het om gaat is dat 

kinderen plezier hebben in het lezen en ontdekken hoe leuk lezen kan zijn. 

Uit recent onderzoek blijkt dat steeds meer ouders hun kinderen regelmatig voorlezen. Zo’n 40% 

van de ouders doet dit dagelijks. Het percentage ouders dat nooit voorleest is afgenomen. Las in 

2009 één op de drie ouders nooit voor, vandaag de dag is dat gedaald naar zo’n één op de vijf.

Onderzoek laat zien dat kinderen die regelmatig boeken lezen het ook beter doen op school en 

beter scoren op de cito eindtoets (Relatie tussen leesgedrag en cito scores van kinderen, Kortlever 

en Lemmens, Tijdschrift voor communicatiewetenschappen (40 (1), 87-105)

Tips:

 Geef het goede voorbeeld: lees zelf ook, ga naar de bibliotheek en leen zelf ook boeken. 

Leestips? Zie: www.leesplein.nl of www.goudenleestips.nl of 

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/tips.html. 

 Maak tijd vrij om samen met je kind naar educatieve tv-programma’s te kijken. Filmpjes 

voor peuters en kleuters. Geschikt om zomaar te kijken en voor kinderen in groep 3-8 om 

je woordenschat te vergroten: www.schooltv.nl/beeldbank



 Voor kinderen die moeilijk lezen, biedt de bibliotheek speciale voorzieningen. Het Makkelijk 

Lezen Plein (MLP) is in vrijwel elke bibliotheek aanwezig. Hier zijn de leukste, spannendste 

en makkelijkst lezen boeken samengebracht. Bijvoorbeeld boeken met veel plaatjes of een 

extra grote letter. www.makkelijklezenplein.nl/kinderen

 Doe ook rekenspelletjes met je kind: onder de 10 (20, 100) uit je hoofd leren optellen en 

aftrekken, samen de tafels oefenen. Rekenspelletjes voor kinderen uit groep 1-8: 

www.rekenweb.nl

Andere leuke en leerzame websites:

Voor kinderen:

 Digitale prentenboeken voor groep 1-4: 

http://digitaleprentenboeken.yurls.net/nl/page/658616

 Filmpjes van alle sleutelwoorden voor groep 3. Om te kijken en te oefenen: 

http://members.home.nl/jdemmers/VLL%20filmpjes

 Woordkasteel en sommenplaneet. Je moet deze downloaden. Gratis, leuk en nuttig: 

www.woordkasteel.com/index.htm

 Spreekbeurt houden? Kijk op het spreekbeurtenplein: www.spreekbeurtenplein.nl

 De site van het jeugdjournaal: http://jeugdjournaal.nl/index.html

Voor ouders:

 Site voor ouders over alles wat met onderwijs te maken heeft: www.ouders-

5010.nl/index.php

 Voor ouders over opvoeden, met forum. www.ouders.nl

 Voor ouders en leraren over onderwijs en opvoeden met stellingen, tips en ervaringen: 

www.facebook.com/oudersenschoolsamen


