
LEZEN: 5 tips voor meer plezier,  

leesmotivatie en … het beste resultaat! 
 
 
1 Het juiste leesniveau 

Niets is minder motiverend dan een te moeilijk of een te makkelijk 
boek. Op veel kinder- en jeugdboeken is het leesniveau aangegeven: 
als AVI-niveau, als leeftijdscategorie of met letters (A/B/C). De AVI-
indeling is het meest specifiek. De leerkracht van uw kind kan precies 
aangeven op welk AVI-niveau hij of zij nu leest.  

Er is ook een andere manier om snel te zien of een boek qua niveau bij uw kind past. Laat uw 
kind 1 bladzijde uit het midden van het boek hardop voorlezen. Gaat dit (bijna) vloeiend en 
zitten er niet meer dan 5 moeilijke woorden in die ene bladzijde? Dan is het boek geschikt. 
Vraag anders de boekhandel of de bibliotheek om advies. 
 
2 Wissel af! 

‘Een stripboek is geen echt boek’!! Nee inderdaad. Maar … er staan wel letters, woorden en 
zinnen in. Net als in tijdschriften, kookboeken, moppenboekjes, informatieboeken, boeken 
met proefjes, toneelstukjes, enz.  Prima dus om het lezen in ‘echte’ leesboeken regelmatig af 
te wisselen met ander leesmateriaal.  
 
3 Samen is leuker dan alleen 

En dat geldt ook voor lezen. Zoek een gezellig plekje op en:  

 lees om de beurt een bladzijde; 

 lees om de beurt een zin; 

 maak bij het voorlezen zo nu en dan een foutje en laat uw kind 
het ontdekken; 

 praat samen over het verhaal (Wie? Wat? Waar? Waarom? Wat zou jij doen als …? 
Wat vind jij ervan? Wat betekent dat? Welk gevoel krijg jij hierbij?).  

Moedig uw kind tijdens het lezen aan en geef een complimentje als het goed gaat. Het kind 
ervaart hierdoor dat het lezen lukt en krijgt meer zelfvertrouwen. 
 
4 Lezen mag beloond worden 

Het is voor kinderen motiverend om te zien hoe goed ze iets al kunnen of hoe hard ze al  
gewerkt hebben. Om het lezen ‘zichtbaar’ te maken, kunt u bijvoorbeeld een ‘leesmeter’ 
ophangen (papieren meetlint van IKEA of de bouwmarkt). Voor elke gelezen bladzijde kleurt 
uw kind 1 cm. Als de leesmeter (of halve meter) vol is, volgt een beloning. Uw zoon/dochter 
weet vast wel iets leuks te bedenken! 

 
5 BINGO! 

Op internet zijn verschillende varianten van ‘Leesbingo’ te vinden. Kinderen worden met een 
leesbingo uitgedaagd om 10 tot 15 minuten op allerlei speciale plekken (onder tafel, in de 
tuin) of op een bepaalde manier (met een gek stemmetje, in je pyjama) te lezen. Lukt het om 
alle vakjes vol te maken? 


