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Lezen in de vakantie: tips voor thuis

Het begrijpend leren lezen is een proces dat 
een aantal jaren duurt. Kinderen moeten 
daarvoor verschillende fases doorlopen. Het 
onderwijs begeleidt hen daarin, en stimuleert 
het leesproces op verschillende manieren. Maar 
het is natuurlijk ook belangrijk om thuis te lezen 
om de vaardigheden voor begrijpend lezen te 
verbeteren. Veel ouders willen hun kind graag 
stimuleren en helpen bij het begrijpend lezen, 
maar weten niet hoe. In dit artikel doen we u 
een aantal concrete tips voor thuis aan de hand, 
zodat de kinderen ook tijdens de vakantie actief 
blijven lezen en hun leesvaardigheid verbeteren. 

Tip 1 
Stel met de klas een lijst ‘vakantie-
aanraders’ samen.
Laat alle kinderen een korte recensie schrijven 
over hun favoriete boek:
• Titel en schrijver.
• Waar het boek over gaat.
• Wie het zou moeten lezen en waarom.

Bijvoorbeeld:
Spees de ruimtewees door Mirjam Mous
Het gaat over Spees, die met zijn ruimteschip 
op het schoolplein landt. Een groepje kinderen 
raakt bevriend met Spees, maar ze moeten hem 
verstoppen want de politie is naar hem op zoek. 
Het boek is leuk voor kinderen die van 
spannende verhalen houden en die graag 
lachen, want er zitten veel grapjes in.

Zorg dat ieder kind een boek van de lijst kiest 
en informeer de ouders. Zij zorgen ervoor dat 
het boek geleend wordt bij de bibliotheek en dat 
het kind het tijdens de vakantie leest.
Bespreek na de vakantie hoe het ging. Vond 
je het een leuk boek? Was het echt iets voor 
jou? Zou je het zelf ook aan andere kinderen 
aanraden?

Tip 2
Stel een lijst met tijdschriften samen.
Tijdschriften en kranten voor kinderen 
bevatten teksten die heel geschikt zijn om 
de vaardigheden voor begrijpend lezen te 
verbeteren. Bovendien zijn losse exemplaren 
niet duur in de aanschaf, dus u kunt ze prima 
adviseren voor thuis. Veel ouders weten echter 
niet welke tijdschriften er op de markt zijn 
en of ze geschikt zijn. Maak daarom voor de 
ouders een lijstje met geschikte tijdschriften en 
vertel dat het prima leesvoer is voor tijdens de 
vakantie. Bijvoorbeeld:
• National Geographic Junior
• Animal Planet speciaal voor kids
• Zo zit dat
• Taptoe
• Weet magazine
• Just Kick-it
• Wapiti
• Hoe overleef ik
 
Tip 3
Vergroot de kennis van de wereld. 
‘Kennis van de wereld’ hebben is van groot 
belang voor begrijpend lezen. Dagelijks samen 
actief naar het Jeugdjournaal kijken helpt 
daarbij. Ouders weten meestal wat kinderen 
wel en niet begrijpen van de onderwerpen. 
Ze kunnen daar direct op inspelen en leveren 
daarmee een directe bijdrage aan de ‘kennis 
van de wereld’ van hun kinderen. Daar hebben 
kinderen vervolgens baat bij tijdens het 
(begrijpend) lezen. 
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Tip 4
Alle teksten tellen mee.
Leesmeters maken hoeft niet per se met boeken 
of tijdschriften. Laat ouders weten dat ook het 
lezen van ‘dagelijkse’ teksten als handleidingen 
of recepten meehelpt aan het bevorderen van 
de leesvaardigheid van hun kind. Geef ouders 
tips als deze:
•  Laat uw kind een gerecht koken aan de hand 

van een recept.
•  Laat uw kind in de resigids lezen wat de 

bezienswaardigheden zijn in het dorpje of 
stadje dat u bezoekt. 

•	 	Laat	uw	kind	verschillende	filmrecensies	
lezen (www.bioscoopladder.nl) en kiezen naar 
welke	film	jullie	gaan.

•  Doe een gezelschapsspel en laat uw kind de 
spelregels lezen en uitleggen.

Tip 5
Kant-en-klare boekenlijst
Van reisgids tot doe-boek: voor kinderen zijn er 
veel informatieve boeken te vinden die ideaal 
zijn voor tijdens de vakantie. Om het makkelijk 
te maken, hebben we een lijst met een selectie 
van geschikte informatieve boeken bijgesloten, 
geordend per jaargroep. Laat de kinderen 
aankruisen welke boeken ze zouden willen lezen 
en geef de lijst mee naar huis. 
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Reisgidsen
Titel Uitgever Omschrijving

Jippie naar Frankrijk! | Spanje! | 
Italië!

Kosmos Uitgevers Reis- en taalgidsen tegelijk. Met spelletjes, 
raadsels en grapjes.

Kidskompas Parijs Cheeky Monkeys Met veel weetjes en achtergrondverhalen over 
Parijs.

Lonely planet verboden voor 
ouders Londen  | Parijs |  Rome

Stadsgidsen met leuke weetjes en spannende 
anekdotes. 

Lucas & Lola op reis door Frankrijk Elmar uitgeverij Met leuk informatie over Frankrijk, spelletjes 
voor onderweg en een korte talencursus.

Op stap in lente en zomer Uitgeverij Snor De 24 leukste lente- en zomerwandelingen in 
Nederland.

Vakantievriendenboek Kosmos Uitgevers Alles wat kinderen aan hun vakantievriendjes 
willen vragen in het Frans, Duits, Engels, 
Italiaans, Spaans en Deens.

Vakantieklets Gezinnig Met 48 uitscheurbare invul- en doekaarten voor 
op reis.

Vakantiereporter Kosmos Uitgevers Invulboek over de vakantie. 

Boeken waar je iets van opsteekt
Titel Schrijver Omschrijving Vanaf 

groep

Het lego ideeënboek Daniel Lipkowitz Bouwideeën, tips en trucs voor het 
maken van lego-creaties.

4

Super Doe-Boek Marja Baseler Met recepten, knutsels, spelletjes 
en tips voor binnen, buiten en op 
vakantie

4

Het grote doeboek voor 
nieuwsgierige kinderen

Deltas centrale uitgeverij Spelletjes en experimenten over 
planten, dieren, het weer, kleuren en 
geluiden

4

Grote vragen van kleine mensen Gemma Elwin Harris & 
Robbert Dijkgraaf

Vraag- en antwoordboek met 
antwoord op ruim honderd zeer 
uiteenlopende vragen.

5

Het grote geschiedenisboek Wim Daniëls Verhalend leesboek over de 
geschiedenis. Tien tijdvakken in tien 
hoofdstukken.

5

Het dierenboek Erik Burnie Encyclopedie over dieren en planten. 5

Jij bent je brein Dick Swaab & Jan Paul 
Schutten

Informatief boek over de werking van 
de hersenen.

7

Zo word je National Geographic 
Junior Fotograaf!

Ruben Smit Tips voor het maken van goede 
natuurfoto’s in tuin, park, bos of 
dierentuin.

7

De strijd om Troje Simone Kramer Bewerking van het klassieke verhaal 
over het beleg van Troje.

7

Odysseus Simone Kramer Bewerking van het klassieke verhaal 
over de lange, moeizame reis van 
Odysseus. 

7

De geheime sleutel naar het heelal Lucy & Stephen Hawking Eerste deel van de trilogie over een 
jongen die de ruimte in reist. Met 
informatie over het zonnestelsel. 

7

100 experimenten om zelf te doen Georgina Andrews & Kate 
Knighton

Natuurkundige proefjes om zelf te 
doen. Met achtergrondinformatie.

7


