		

Hoe kies je een goed leesboek?

Thuis en op school zal veel worden gelezen door en met je kind. Om het leesplezier te vergroten of te
behouden, is het belangrijk samen leuke leesboeken uit te kiezen. Het kiezen van een goed en leuk
leesboek kan soms lastig zijn, hieronder staan enkele tips voor het uitkiezen van een boek.

Kies samen met je kind een boek over een onderwerp dat hem aanspreekt, of dat past bij een genre
(spannend, humor, informatief ) dat hij fijn vindt lezen. Door samen de achterkant van het boek te lezen of
de achterkant voor te lezen, kan je kind zelf bepalen of dit boek hem leuk lijkt. Begin thuis samen met
hardop lezen in het boek. Vindt je kind het boek leuk en heeft hij zin verder te lezen? Lees dan vooral door in
dit boek. Zo niet, leg dan het boek weg en probeer simpelweg een nieuw boek.
Van sommige boeken zijn hele series te vinden, bij een boekenserie hoeft je kind niet telkens te wennen aan
nieuwe hoofdpersonen of een nieuwe schrijfstijl. Wanneer je kind een leuke serie heeft gevonden, zijn er
meteen een heleboel boeken die hij kan lezen.

De belangrijkste leesregel is: lees alleen boeken die je écht leuk vindt.
Er bestaan steeds meer boeken met korte stukken tekst en veel plaatjes, in plaats van enkel lange teksten.
Voor kinderen met dyslexie kan dit een fijne afwisseling zijn. Voorbeelden van dit soort boeken zijn de
boeken van De Waanzinnige Boomhut, Het Leven van een Loser, Dagboek van een Muts of De Keukenprins
van Mocano. Kijk ook eens bij het Makkelijk Lezen Plein in de bibliotheek. Hier staan leesboeken,
luisterboeken en dvd’s speciaal voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Stem met de leerkracht of dyslexiebehandelaar af welk niveau de boeken mogen hebben. Steek je eerst in
op de leesmotivatie, dan kan het zinvol zijn boeken te lezen op beheersingsniveau. Zit het goed met de
motivatie en kan er worden ingezet op het leesniveau, dan is het zinvoller boeken te lezen op het hoogst
behaalde AVI-instructieniveau. Zo wordt je kind voldoende uitgedaagd, maar niet gefrustreerd in
moeilijkheid. Wil je kind heel graag een boek lezen dat ver boven zijn leesniveau ligt, overleg dan met de
leerkracht of dyslexiebehandelaar wat mogelijk is.
Door de vele AVI-toetsen die worden afgenomen op school, leggen sommige kinderen veel nadruk op het
snel lezen. De stopwatch speelt daarbij namelijk een grote rol. Toch is nauwkeurigheid altijd belangrijker
dan snelheid bij het lezen van teksten. Het is van belang dat je kind eerst iets goed leert lezen, daarna pas
dat hij het sneller leert lezen.
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