Reading out loud is
a gift to your child

Did you know that reading out loud makes it easier for your child to talk about
emotions and that it helps his or her memory develop? This and fourteen other
reading tips can be found in the 3 Klasse bookmarks that your child can cut out.
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Reading out
loud

How to choose a good book.

1 Maak er een fijn ritueel

1 Anything goes: comics,

van. Voorlezen versterkt
jullie band.

newspapers, songs or
books.

2 Vertel verhalen die je zelf

ook graag hoort.

2 Voorlezen prikkelt de

2 Tell stories that you’d also

sprekende personages en
knappe illustraties.

3 Pick books with striking

characters and attractive
illustrations.

4 Overleg met kinderen:

waarover willen ze graag
een verhaal horen?

3 Kinderen pikken nieuwe

woorden op en versterken
hun taalgevoel.

4 Talk with your children:

what kind of story would
they like to listen to?

5 Bekijk het boekenaanbod

in de bibliotheek en
vraag raad.

4 Voorlezen maakt

5 Kinderen grijpen zelf sneller

stimulates your child’s
imagination and memory.
3 Children pick up new

words and their feeling for
languages improves.
an opportunity to talk
openly about feelings and
experiences.
5 Children who are read

stories are quicker to grab
a book to read themselves.

passages, fluister zacht als
het spannend wordt. Las
korte stiltes in.

5 Spreek luid bij grappige

schrijftaal. Verander zinnen
die te moeilijk zijn.

4 Lees in spreektaal, niet in

Versnel wanneer dat bij het
verhaal past.

3 Spreek rustig en duidelijk.

voorhand, dan kan je beter
inspelen op wat komt.

2 Lees het verhaal op

doen? Hoe zou het nu gaan
met het hoofdpersonage?

1 Stel vragen. Wat zou jij nu

Voorlezen

Zo maak je het verhaal
spannender.

VOUW

Quicken your pace when the
story calls for it.

3 Speak calmly and clearly.

naar een leesboek als ze
verhalen horen vertellen.

that you have a better feeling
for what comes next.

2 Read the story beforehand so

you do? What’s going to
happen to the central
character?

1 Ask questions. What would

Reading out
loud

How to make a story more
exciting.

offer at the library and
ask for advice.

Reading out loud brings
you closer together.

4 Reading out loud creates

gevoelens en ervaringen
bespreekbaar.

5 See which books are on

1 Turn it into a cosy ritual.

2 Reading out loud

fantasie en het geheugen
van kinderen.

like to hear.

3 Kies boeken met

Why is it good for your child?

and whisper quietly for the
exciting bits. Allow for brief
pauses during reading.

tijdschriften, liedjes,
boeken.

5 Talk loudly for funny parts

1 Alles kan: strips,

Reading out
loud

Waarom het goed is voor
je kind.

don’t be too formal. Adapt
sentences that are too difficult.

Zo kies je een goed boek.

4 Read in the vernacular, so

Voorlezen

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.
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