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Baby’s houden
van boeken
Juist in de wintermaanden is voorlezen heerlijk. Samen
knus op de bank of in bed met een boekje genieten.
Quality time voor zowel vaders als moeders, maar ook
goed voor de taalontwikkeling van je kleintje. Snel aan
de slag dus! Het landelijke programma BoekStart helpt
je om samen van boekjes te genieten.

Ook leuk voor vaders
Voorgelezen worden. Het blijft
een heerlijk ritueel. Met je
pyjama aan onder de dekens,
lekker dicht tegen papa of
mama aankruipen, en langzaam
wegdromen bij de spannendste
verhalen. Maar uit onderzoek
blijkt dat het nog altijd vooral
de moeders zijn die het bekende
‘verhaaltje voor het slapen’
voor hun rekening nemen. De
hoogste tijd dus dat ook meer
vaders gaan voorlezen. De
campagne ‘Vaders Voor Lezen’
vertelt hun hoe, maar vooral
ook waarom. Lees meer op
www.vadersvoorlezen.nl.
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Samen een boekje lezen –
plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen – versterkt de
band met je baby. En kinderen
die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal.
Want terwijl je verhaaltjes vertelt, leert je kindje ongemerkt
nieuwe woorden. Als jij een
boekje pakt, maakt dat je baby
nieuwsgierig. Kijk samen naar
de plaatjes en vertel hardop
wat er te zien is: ‘Kijk, een
hondje. Wat zegt het hondje?
Wafwafwaf…’. En kijk goed
hoe je kindje reageert. Voorlezen hoeft dus helemaal niet

ingewikkeld te zijn!
Door samen een boekje te
lezen, heb je écht aandacht
voor elkaar. Je baby voelt dat
je er voor hem bent, dat wat
hij doet belangrijk is en leert
tegelijk zijn aandacht op iets
te richten. Maar ook als ouder
geeft voorlezen plezier. Samen
beleef je de mooiste avonturen. En je hoeft er niet veel
voor te doen. Een boek en een
rustige plek (in bed, bad op
de bank) zijn voldoende. Er
zijn altijd wel vijf minuutjes te
vinden! Op vaste momenten
is helemaal fijn voor je baby,

bijvoorbeeld na het spelen en
voor het slapen gaan. In slaap
gelezen worden geeft een
veilig gevoel. Je baby verwerkt
ermee wat hij die dag allemaal
heeft beleefd.
Omdat voorlezen niet alleen
leuk, maar ook leerzaam is,
is het belangrijk er vroeg mee
te beginnen. Uit onderzoek
is gebleken dat kinderen die
als baby zijn voorgelezen, een
voorsprong hebben op het
gebied van taal. Het landelijke
leesbevorderingsprogramma
BoekStart speelt daarop in.
Het is ontwikkeld door Stichting Lezen en Sectorinstituut
Openbare Bibliotheken. De
Bibliotheek speelt hierbij een
centrale rol. Daar kun je aller-

lei soorten babyboekjes lenen
in de speciaal ingerichte BoekStarthoek. Weten welke voor
jouw kind het meest geschikt
zijn? De (jeugd)bibliothecaris
geeft je graag advies.
Wanneer je je baby nu lid
maakt van de Bibliotheek –
dat is meestal gratis – krijg je
bovendien het leuke BoekStartkoffertje cadeau. Daarin
vind je niet alleen een stoffen
babyboekje, maar ook een
stevig kartonboekje voor als
je kindje iets ouder is.
Op boekstart.nl is van alles te
ontdekken over voorlezen aan
jonge kinderen. Daar vind je
ook de BoekStartbibliotheek
in jouw buurt.
www.boekstart.nl

