
Beste ouders en opvoeders,  

 

Buiten koud, binnen warm, kopje thee en een leuk boek! Met de 

kerstvakantie in aantocht willen wij u informeren over het belang 

van lezen voor uw kind. We geven ook tips hoe u als ouder lezen 

thuis kunt stimuleren.  

Bijna alle jongeren houden van goede verhalen. Helaas raken velen 

het leesplezier kwijt dat ze als jong kind hadden. Er komen andere activiteiten en andere media voor 

in de plaats. Ze kunnen in hun vrije tijd nog steeds heerlijk opgaan in fictie, maar vaker in de vorm 

van een film, serie of een game dan in de vorm van een boek. Toch is het terugvinden van dat 

leesplezier goed mogelijk met wat doorzettingsvermogen en wat hulp op school en thuis. Gelukkig 

maar, want lezen is zeer belangrijk voor de taalontwikkeling en emotionele ontwikkeling van 

jongeren.  

Diverse onderzoeken maken duidelijk dat lezen de ontwikkeling van kinderen bijzonder positief 

beïnvloedt: 

Door veel te lezen, trainen jongeren vaardigheden als technisch lezen, begrijpend lezen en zelfs 

spelling. Vaardigheden die zij op school en in hun verdere loopbaan erg goed kunnen gebruiken.  

 Door veel te lezen, trainen jongeren vaardigheden als technisch lezen, begrijpend lezen en 

zelfs spelling. Vaardigheden die zij op school en in hun verdere loopbaan erg goed kunnen 

gebruiken.  

 Jongeren die lezen (volwassenen trouwens ook) hebben een grotere woordenschat dan 

jongeren die dat niet doen. Met een kwartier vrij lezen per dag, voeg je in een jaar ongeveer 

duizend extra woorden toe aan je vocabulaire! 

 Jongeren die veel lezen, kunnen ook beter schrijven, beter formuleren en beter hun 

gedachten onder woorden brengen dan jongeren die weinig lezen.  

 Daarnaast krijgen jongeren die lezen een beter begrip van de wereld waarin zij leven.  

 Ook niet onbelangrijk: Lezers zijn empathischer dan niet-lezers. In een boek kruipt de lezer 

in het hoofd van een personage. Op die manier ervaren lezers gedachtes en emoties van 

anderen. Dat zorgt ook in het echte leven voor meer begrip voor mensen die anders zijn dan 

zij. Lezers veroordelen anderen minder snel en staan meer open voor nieuwe dingen.  

Jongeren die lezen hebben kort gezegd een grote voorsprong op jongeren die niet lezen.  

Als docenten proberen wij leerlingen te enthousiasmeren voor boeken. Wij zijn ervan overtuigd 

dat er voor iedere leerling vele boeken zijn die passen bij zijn/haar interesses en leesniveau. 

Iedereen kan dus plezier beleven aan lezen en ondertussen profiteren van bovengenoemde 

voordelen. Omdat onze lestijd beperkt is, doen we hierin ook een beroep op u.  

Hopelijk helpen deze vier tips u om uw kind ook thuis aan het lezen te krijgen of te houden.  

Tip 1- Maak er iets leuks van. Verplicht het lezen niet, maar stimuleer leesgedrag. Bijvoorbeeld 

door zelf ook te lezen, een gezamenlijk leesmoment in te lassen of samen te praten over 

leeservaringen.  

Tip 2 - Ga samen naar de bibliotheek of een boekhandel. Vraag eventueel advies aan de 

enthousiaste medewerkers.  

Tip 3 - Uw kind heeft via school een bibliotheekpas, deze geldt voor alle filialen van de 

bibliotheek Midden Brabant.  



Tip 4 - De bibliotheek verleent ook e-books via https://www.onlinebibliotheek.nl/. Deze zijn op 

een e-reader, tablet of smartphone te lezen. Leden kunnen een account aanmaken en ook deze 

boeken gratis lenen. Een e-book is altijd bij de hand en je hoeft het boek niet op tijd in te 

leveren. 

We wensen u een fijne vakantie met veel ontspannen leesmomenten.  

Met vriendelijke groet,  

De docenten van 2College Durendael 

 


