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Welkom!

Programma: 

• Wat is de VoorleesExpress? 
• Het voorleestraject 
• Meertaligheid 
• Interactief Voorlezen



De VoorleesExpress zet zich in voor:

Gezinnen waar de kinderen (2-8 jaar) opgroeien in een taalarme 
omgeving 

Doelstellingen: 
• Het stimuleren van leesplezier en de  

taalontwikkeling 
• Het verrijken van de taalomgeving 
• Ouders in staat stellen de taalontwikkeling van hun kinderen te 

stimuleren



VoorleesExpress en Covid-19 – de urgentie

Ongelijkheid neemt toe 
• Beperkte (digitale) middelen  
• Rustige (digitale) werkplek 
• Taalaanbod thuis en diverse plekken > bijna alleen maar thuis 

(Enorme) toename in aangemelde gezinnen 
• Noord, Nieuw-West, Zuidoost 
• Nu nog opzoek naar 300 nieuwe vrijwilligers



Het voorleestraject

• 20 sessies (fysiek/online) 
• 1 uur per week 
• Altijd in het bijzijn van een ouder 
• Bezoek aan de OBA met het gezin 

• RIVM richtlijnen (1,5 meter afstand, bij klachten blijf thuis)



Een kijkje achter de voordeur

Marita en Hester



"Ze gaf steeds uitgebreider antwoord 
en wist ook steeds meer dieren op te 
noemen met het dierenspel! Maar het 
belangrijkste is denk ik dat ze steeds 
meer plezier kreeg in het lezen! Ook 
de moeder deed heel leuk mee met het 
voorlezen en is van plan vaker met Aya 
te gaan lezen, dus daar ben ik heel blij 
mee!" 

(Iris Broedelet) 

"Toen ik 7 was deden wij mee aan 
de VoorleesExpress. Dit 
heeft ons ontzettend veel geholpen. 
Hierdoor heb ik zelfs meegedaan aan 
de voorleeswedstrijd op school en werd 
ik tweede. Door mijn 
toenmalige voorlezer ben ik 
gemotiveerd geraakt om ook mensen 
te gaan helpen met een 
taalachterstand."  

(Sabrine)

Quotes



Vragen?



Meertaligheid

• Praktische definitie:  

Iedereen die in het dagelijks leven meer dan één taal gebruikt, om te 
kunnen functioneren in zijn/haar leefomgeving



Meertaligheid

• Stelling 2: Meertaligheid leidt tot een taalachterstand 

• Waar/niet waar?



Meertaligheid

• NIET WAAR 

Meertaligheid leidt NIET tot taalachterstand. 



Meertaligheid

• Stelling 1: Als je je kind 2 talen leert, is het heel belangrijk de 
talen goed gescheiden te houden 

• Waar/niet waar?



Meertaligheid

• NIET WAAR  

Geen enkele indicatie dat talen scheiden de ontwikkeling helpt



De andere taal staat de nieuwe taal niet in de weg



Meertaligheid

• Beheersen de ouders een andere taal (beter) dan het 
Nederlands? 

• Stimuleer het voorlezen en kletsen in die taal 
• Stevige basis in de moedertaal is belangrijk 

• Helpt bij aanleren andere taal 
• Belangrijk voor sociaal-emotionele ontwikkeling



Meertaligheid



Vragen?



Interactief Voorlezen. Wat is dat?



Woordenschat en taalontwikkeling

• Rond 3e en 4e jaar: explosieve taalontwikkeling 

• Verschillen bij 4 jaar (begin basisschool) 
• Het kind ontdekt relaties tussen woorden: zee – strand 
• Het kind legt een betekenisnetwerk aan: zee – strand – 
ijsje – bal – zwemmen – zand – zandkasteel – zonnebrand 

• Gemiddeld kind kent 2000-3000 woorden 
• Taalarm kind soms maar 200-300



Interactief Voorlezen

Thuis: bekijk zelf boeken en platen oid 

• Voor: bespreek de kaft, activeer de voorkennis 

• Tijdens: blijf in gesprek over het verhaal 

• Na: nabespreking. Eventueel met figuren uit boek nadoen of tekening 
maken, bewegingsspelletje.



Interactief Voorlezen

1. Let op je taalaanbod 
• Moeilijke woorden verduidelijken 

2. Stimuleer taalproductie bij het kind 
• Vragen, aanmoedigen, denktijd gunnen  

3.Geef het kind feedback 
• Taalfouten positief verbeteren (= goed herhalen) 
• Reageren op de inbreng van het kind



Interactief Voorlezen

Woorden verduidelijken 

1. Uitleggen: “Je bent bedroefd door iets naars. Dan ben je niet 
blij (tegengestelde) maar verdrietig (synoniem).” 

2. Uitbeelden: met mimiek en toon van je stem 

3. Uitbreiden: “Wat doe je als je bedroefd bent?” (bijv. huilen). 
“Hoe help je iemand die bedroefd is?” (bijv. troosten)



Zijn er nog vragen?



Hulp gezocht

• Ben jij iemand die kan helpen? Of ken je iemand die wil helpen? 

• Meer weten: https://voorleesexpress.nl/locatie/amsterdam 
• Of meld je direct aan! 

Amsterdam@voorleesexpress.nl 
020-3059276
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Bedankt voor jullie aandacht

dBeHulp gezochtdh


