
10 Gouden Tips 
 
1 Zorg voor goede werving 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Nodig kinderen uit met een leuke flyer of poster. 
Zo kunnen ook ouders lezen wat de bedoeling is. 
 
2 Vraag buren om te helpen 
Regelmatig voorlezen kan best veel werk zijn. Kinderen uitnodigen, een boek uitzoeken, een 
leuk spelletje bedenken, iets te eten regelen, een ruimte regelen en aankleden… Vraag 
buren om je te helpen. Dat is nog gezelliger ook! 
 
3 Kleed je voorleesplek leuk aan 
Als je een gezellige plek maakt om te lezen, houd je de aandacht van kinderen beter vast. 
Met een paar kussens, een tentje of opblaasbank tover je elke ruimte om in een gezellige 
voorleesplek. 
 
4 Kies een geschikt boek 
Ben je op zoek naar ideeën voor leuke prentenboeken? Kijk dan bijvoorbeeld eens op de 
website van de nationale voorleesdagen of kinderboekwinkel De Kleine Kapitein. 
 
5 Lees eens voor met vertelplaten 
Als je voorleest aan een groep kun je heel leuk vertellen met vertelplaten en een vertelkastje 
(dat wordt ook wel Kamishibai genoemd). Je laat kinderen prenten zien terwijl je het verhaal 
vertelt. Bij Opzoomer Mee kun je een Kamishibai lenen om het eens te proberen. 
 
6 Gebruik attributen 
Je wekt een verhaal echt tot leven als je attributen meeneemt. Fruit, een kompas, poppen: 
alles wat bij je verhaal past is goed. En als je het in een koffer of een kastje meeneemt, 
wordt het nog leuker! Je kan kinderen er vragen over stellen, of er na het lezen mee 
knutselen of een spelletje doen.  
 
7 Laat kinderen vertellen 
Verhalen nemen kinderen mee naar een andere wereld. Vraag wat ze van het verhaal vinden 
en laat hen erover vertellen. Je krijgt op die manier mooie gesprekken en het is goed voor de 
taalontwikkeling. 
 
8 Na afloop 
Veel voorlezers koppelen een knutsel-, dans- of speelactiviteit aan het voorlezen. Of ze doen 
na afloop een quiz over het verhaal. Kinderen vinden dat heel leuk. Voor sommigen is dat 
juist de reden om naar het voorlezen te komen 
 
9 Nodig ook ouders uit 
Veel ouders zijn niet gewend om voor te lezen. Ze kennen het niet uit hun eigen jeugd, of 
zijn onzeker. Nodig ze uit, en laat hen meehelpen. Wie weet worden ze wel enthousiast! 
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