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De zomervakantie betekent voor kinderen in het 
basisonderwijs veel tijd om te spelen en zes weken 
geen school. Een jaar lang is er hard gewerkt aan 
rekenopgaven, leren lezen, het schrijven van teksten en 
andere vaardigheden. Een vakantie is dan wel verdiend. 
Even lekker uitrusten om in het nieuwe schooljaar weer 
fris te kunnen starten en verder te gaan met waar je 
was gebleven. 
Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. 
Veel kinderen kunnen niet verder met waar ze waren 
gebleven, zij hebben last van een ‘zomerdip’. Het 
behaalde niveau van voor de zomervakantie wordt niet 
vastgehouden en blijkt bij aanvang van het nieuwe 
schooljaar gedaald te zijn. 
Een zomerdip is voor het kind niet alleen heel 
vervelend, het werkt ook zeer demotiverend. Na een 
jaar lang oefenen blijkt het behaalde niveau gedaald, 
kan het kind niet verder en moet het opnieuw beginnen 
met inoefening van de vaardigheid. 

lntrinsieke motivatie 
Oefenen in de zomervakantie kan een goede remedie 
zijn tegen deze zomerdip. In de vakantie de vaardigheid 
trainen om het niveau vast te houden. Maar werkt dat 
wel als je wordt opgedragen in de vakantie nog eens 
te gaan oefenen met iets wat je het hele jaar ook op 
school hebt gedaan? Als kinderen zelf de drang voelen 
om ergens mee aan de slag te gaan, is er geen sprake 
van weerstand en werkt het. 
Het is dus zaak dat kinderen intrinsiek gemotiveerd 
raken om te lezen. 
Maar hoe zit het met deze intrinsieke motivatie in het 
onderwijs? Kinderen vinden niet alles even boeiend 
en interessant. Terwijl er bij ieder kind dat naar school 
gaat in de basis sprake is van verwondering bij het 
ontdekken van nieuwe dingen. Verwondering is een 
sterke motivator om iets te leren, maar verdwijnt soms 
bij een kind als het de lesstof niet interessant vindt of 

wanneer de vaardigheid ontbreekt. Is deze vaardigheid 
afwezig, dan wordt daar in de onderwijspraktijk in de 
regel de meeste aandacht aan besteed. Er wordt dus 
nadruk gelegd op iets dat het kind niet kan. Dat kan 
leiden tot demotivatie. Het kan de interesse van het 
kind voor een vakgebied volledig wegnemen. 

Lezen omdat je het wilt 
Als we kijken naar het leesonderwijs weten we dat 
verplichten om te lezen allesbehalve leesbevorderend 
werkt. Het is belangrijk dat kinderen, zeker in de 
vakantie, uit zichzelf gaan lezen, omdat ze dat willen.
Wat kan bijdragen aan deze intrinsieke motivatie 
van kinderen om te lezen en om zelfs meer te lezen, 
overschilt per kind en hangt ook af van het leesniveau 
van het kind.
Heeft een kind een goed leesniveau, dan moet het 
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worden uitgedaagd om geïnteresseerd te blijven in 
lezen en in wat kinderboekenland allemaal te bieden 
heeft. Heeft het kind een laag leesniveau, dan moet 
het eerst nog interesse voor het lezen van boeken 
ontwikkelen. 

Gemotiveerd en gevarieerd lezen in de zomer
Om het leesniveau op peil te houden, moet het kind 
veel blijven lezen. Van veel lezen wordt het niet alleen 
een betere lezer, het vergroot ook zijn wereld en zijn 
woordenschat. 

In de zomervakantie valt het structurele aanbod  
vanuit de school weg. 
De intrinsieke motivatie wordt alleen gestimuleerd 
als er een gevarieerd aanbod beschikbaar is waaruit 
het kind kan kiezen. De grootte van het aanbod hangt 
samen met de leeftijd van het kind. Een jong kind 
kan door te veel keuzemogelijkheden het overzicht 
verliezen. 
Hierna volgt een aantal leuke suggesties voor lezen  
in de zomervakantie die direct bijdragen tot leesbe-
vordering en de ontwikkeling van het leesniveau van 
het kind.
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de streek waar het kind op vakantie gaat, kunnen 
de leesmotivatie vergroten. Ook door het lezen van 
informatieve teksten worden leeskilometers gemaakt. 
Dit kunnen ook informatiebrochures van de omgeving 

zijn. Het is dan niet noodzakelijk dat het kind de 
volledige tekst kan lezen. Het verbinden van een 
afbeelding met (delen van) de tekst zijn vaardigheden 
die ook bij het begrijpend lezen aan bod komen. 

3 Strips – samen lezen
Lees samen een strip alsof het een toneelspel  
is. Verdeel de rollen en lees samen met het kind 
het verhaal. Het is natuurlijk erg leuk om daarbij 
stemmetjes te gebruiken. De sfeer van het verhaal 
wordt dan nog beter neergezet. Het lezen van een 
strip wordt zo een gezamenlijke beleving en motiveert 
het kind meer te lezen. 

Doolhof

Kijk achterin. Daar vind je de oplossing.

De boom in
De krokodil loopt los. In de boom 
is het veilig. Wijs jij Donald de weg 
naar de boom? Als je het goede 
antwoord op de vraag geeft, ga je 
de goede kant op. 

De 
goudvis 
was...

sip

blij

Wie zat 
in de 
knoop? 

de slak

de slang
Lorre kan 
niet...

eten

praten

Kroko heeft...

kiespijn

oorpijn

Op het eind helpt 
Donald de...

leeuwen pinguïns1 Doeboeken
Activiteiten zoals het oplossen van een puzzel, het 
zoeken van de weg door een doolhof of het oplossen 
van een rebus stimuleert het lezen. Het lezen dient 
bij deze activiteiten een ander doel. Het lezen vormt 
een randvoorwaarde om een opdracht uit te kunnen 
voeren. Niet de leesbeleving staat centraal, maar 
leuke opdrachten waarbij het lezen functioneel is. 
Doeboeken met puzzels en spelletjes zorgen voor  
een leuke afwisseling in het lezen.

2 lnformatieve boeken
Boeken die de kennis over een bepaald onderwerp 
kunnen vergroten, bijvoorbeeld kinderboeken over 
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4 Voorlezen
Bijna ieder kind vindt het heerlijk om voorgelezen te 
worden. Vaak leest de ouder voor aan het kind. Maar 
het kan ook heel motiverend werken om het kind te 
laten voorlezen. En het kind oefent zo meteen de 
verklanking van letters en woorden. 

5 Digitale boeken
Met de VakantieBieb-app (verkrijgbaar in de App  
Store en Google Play) kan het kind gedurende de 
zomermaanden gratis een aantal boeken lezen op 
tablet of smartphone. Dat scheelt ruimte in de koffer 
en geeft ook de mogelijkheid om van boek te wisselen 
als een boek niet zo leuk bleek als verwacht. Dit 
draagt ook bij aan de ontwikkeling van de persoonlijke 
leessmaak.  

6 lnteractieve digitale boeken
Naast ‘gewone’ digitale boeken, bestaan er ook 
interactieve digitale boeken. In deze boeken komen 
figuren tot leven of is de tekst verrijkt met filmpjes, 
foto’s en extra informatie. Zo zijn er bijvoorbeeld 
de Duh!-boeken: een reeks informatieve e-books 
(verkrijgbaar in de iBookstore) en digitale en 
interactieve boeken-apps van Gottmer (verkrijgbaar  
in de App Store en Google Play). 

7 Tijdschriften
Lezen hoeft niet per se uit een boek te zijn. Lezen  
in tijdschriften en strips is ook lezen en betekent 
leeskilometers maken. Laat het kind dus ook eens 
lekker een stripboek lezen. Een voorbeeld hiervan  
is Donald Duck Junior.
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Om kinderen spelenderwijs en actief met lezen aan 
de slag te laten gaan, is er voor kinderen vanaf 5 
jaar Donald Duck Junior. In dit jongere broertje van 
het weekblad Donald Duck staan stripverhalen met 
minder tekst, grotere letters, eenvoudigere woorden 
en toegankelijkere afbeeldingen. Naast grappige strips 
en verrassende verhaaltjes, vind je in het tijdschrift 
een variatie aan puzzels en spelletjes. Alles om op 
een leuke manier te oefenen met lezen in de bekende 
wereld van Donald Duck.  

Om tijdens de vakantie te blijven lezen en de zomerdip 
te voorkomen, biedt Donald Duck Junior kinderen 
uit groep 3 en 4 de mogelijkheid om een gratis 
exemplaar aan te vragen.
Bestel het exemplaar vóór de zomervakantie begint op 
www.donaldduck.nl/probeerjunior (levering vindt plaats 
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vanaf 23-06, zolang de voorraad strekt). Houd er 
rekening mee dat de zomervakantie op verschillende 
momenten van start gaat en dat u het exemplaar snel 
in huis haalt!

Voor meer info over Donald Duck Junior kijk op:
www.donaldduckjunior.nl 
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