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TRANSLATION FILE: KEY MESSAGE FROM THE SCHOOL TO PARENTS

Nederlands

English

Thuis lezen is belangrijk

Reading at home is important

Hoe meer een kind leest, hoe beter het gaat lezen. Als ouder kan je je kind helpen
lezen plezierig te maken. 8 tips.

The more a child reads, the better he or she will read later on. As a parent you can
help make reading enjoyable for your child. Below are 8 tips you can use:

1

Haal samen boeken in huis. In de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod. De
bibliotheekmedewerker(s) helpt jullie met advies.

1

Bring books into your home together. You will find an extensive range on offer at the
library, and the staff there will be happy to make recommendations.

2

Waak mee over het niveau van het boek. De vijfvingertest is een eenvoudig trucje om te
achterhalen of het boek geschikt is voor je kind: lees de eerste bladzijde van het boek. Je
kind telt op de vingers de woorden die te moeilijk zijn. Meer dan vijf vingers? Dan wacht
je nog even met dit boek.

2

Help pick the book with the right level of difficulty. Use the five-finger test, a simple trick
to see if the book is right for your child. For this you read the first page of the book and
have your child count on his or her fingers the words that are too difficult. Do you see
more than five fingers? If so, you had better wait before taking this particular book.

3

Laat je kind kiezen wat het wil lezen: een strip, gedicht, moppenboek, prentenboek,
magazine … De variatie aan leesmateriaal maakt lezen leuk en aantrekkelijk.

3

Let your child choose what to read: a comic strip, a poem, a joke book, a picture book, a
magazine, etc. Varying the type of material makes reading fun and inviting.

4

Praat met je kind over de inhoud. Vraag of de personages leuk zijn, of het verhaal
spannend is, het thema interessant is …

4

Talk about the contents with your child. Ask if the characters are fun, if the story is
exciting, if the topic is interesting, etc.

5 Samen lezen is fijn en gezellig. Bekijk eerst wat je leest: wat staat er op de kaft, welke
prenten zie je, vind je het mooi?

5 Reading together is great fun. First and foremost have a look at what you are reading:
what’s on the cover, what pictures do you see, are they pretty?

6

Betrek je kind altijd en overal bij lezen: wanneer je een verkeersbord, reclameboodschap,
recept … leest. Lezen kan overal: aan tafel, in de auto, in bed, in de winkel ...

6

7

Blijf voorlezen, ook als je kind zelf kan lezen. Voorlezen verrijkt de woordenschat van je
kind, ontspant en geeft leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen.

Take advantage of every opportunity to have your child read, for example each time
you see a traffic sign, an advertisement or a recipe. It’s possible to read anywhere: at the
dinner table, in the car, in bed, in the shop, etc.

7

Continue to read aloud, even once your child can read by himself or herself. Reading aloud
increases your child’s vocabulary, is relaxing and makes reading enjoyable for children
who have difficulty reading themselves.

8

Take part and read as well, because setting an example is very important.

8

Doe mee, lees zelf ook. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk.
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Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

Would you like to learn Dutch? Find a place to do so in your neighbourhood at
www.huizenvanhetnederlands.be or ask at your child’s school.

