3

voorleestips:

1 Kies een boek dat bij je kind past
2 Maak er een ritueel van
3 Voorspel samen het verhaal

bibliotheken
bieden eerste
hulp bij
voorlezen
‘Kinderen die op jonge leeftijd ervaren hoe leuk
lezen is, gaan zelf meer lezen en vergroten hun
woordenschat. En wie vaak voor zijn plezier leest,
wordt een goede lezer en heeft het makkelijker
op school.’ Het lijken open deuren, maar er is nog
steeds een groot verschil tussen weten en doen.
Het kabinet steunt daarom initiatieven van
Bibliotheken om (voor)lezen te stimuleren. De
twee Noord-Limburgse Bibliotheken, BiblioPlus
en de Bibliotheek Venlo, richten zich met de
VoorleesExpress en BoekStartCoach nadrukkelijk
op de belangrijke rol die ouders hierin hebben.
Resi Baeten, regisseur kinderen en ouders van
BiblioPlus: ‘Vergelijk het met gezond eten.

Iedereen weet dat suiker slecht is voor onze gezondheid. Maar lang niet iedereen koopt daarom
voedingsmiddelen met minder suiker. Bijvoorbeeld omdat men daar het geld niet voor heeft.
Of omdat men niet weet wat wel en niet gezond
is. Zo is het met voorlezen ook.’ Manager educatie
Ben Janssen van de Bibliotheek Venlo vult aan: ‘In
de gemeente Venlo heeft bijna 1 op 5 inwoners
moeite met lezen en schrijven. Als we hier niets
aan doen blijven laaggeletterde generaties elkaar
dit stokje doorgeven. Met als gevolg dat grote
groepen mensen niet mee kunnen doen in de
samenleving. De taalontwikkeling begint thuis
vanaf de geboorte. Voor kinderen die pas in groep
3 met lezen in aanraking komen is het echt te laat.
Deze achterstand halen ze niet meer in.’
De VoorleesExpress
In 2017 is BiblioPlus gestart met de
VoorleesExpress. Resi Baeten: ‘Het is een simpel
recept met een bijzonder waardevolle uitkomst.
Een vrijwilliger leest gedurende twintig weken op
een vast tijdstip voor in een gezin met kinderen
tussen 2 en 8 jaar. De gezinnen hebben zich hier-

voor zelf aangemeld. De ouders zijn gemotiveerd
maar vinden voorlezen nog lastig. De voorleesvrijwilliger maakt ouders enthousiast en leert hen
om lezen een blijvende plek in het gezin te geven.
We hebben het afgelopen jaar in 35 gezinnen
voorgelezen en gaan dit verder uitbreiden. We
zorgen voor een goede match tussen vrijwilliger
en gezin. BiblioPlus coacht de vrijwilligers die ook
scholing krijgen rondom interactief voorlezen en
ouderbetrokkenheid. Het is een dankbaar en succesvol programma, ouders ervaren het voorlezen
en de begeleiding als een cadeautje.’
BoekStartCoach
Ook de Bibliotheek Venlo besteedt veel aandacht
aan de rol van ouders. Met BoekStart stimuleert
de Bibliotheek al jaren het voorlezen tussen ouders en het jonge kind van 0 tot 4 jaar. Ben Janssen:
‘De BoekStartCoach, in samenwerking met de
gemeente Venlo, JGZ en Spring Kinderopvang, is
een verdieping hiervan. Het is niet gemakkelijk
om laagtaalvaardige ouders te bereiken over het
belang van voorlezen. De BoekStartCoach praat
met hen op het consultatiebureau en locaties

van kinderopvang en adviseert en coacht medewerkers. Taalontwikkeling krijgt op deze manier
net zoveel aandacht als het lichamelijke welzijn
van een opgroeiend kind. Nog dit jaar starten we
een driejarig project, waarmee we straks op de
vier consultatiebureaus en 11 locaties van kinderopvang in de gemeente Venlo de BoekStartCoach
aan het werk hebben.’
Voor meer informatie:
www.biblioplus.nl/voorleesexpress
www.bibliotheekvenlo.nl/boekstartcoach

