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De Nationale Voorleesdagen 2019 

De Nationale Voorleesdagen 2019 worden op woensdag 23 januari ingeluid met Het Nationale 

Voorleesontbijt en duren tot en met 2 februari. De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 2004 en is 

een initiatief van Stichting Lezen, georganiseerd door de Stichting CPNB. Doelstelling van deze 

jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De 

doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. Het ‘kernkind’ is het kind van 3 jaar oud, dat 

een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoekt. De Bibliotheek is de belangrijkste intermediair in 

het aanspreken van de doelgroep.  

 

PrentenboekenTopTien 2019 

Het Prentenboek van het Jaar 2019 is Een huis voor Harry van Leo Timmers. Naast dit boek werden 

negen andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboek TopTien van De Nationale 

Voorleesdagen 2019 vormen. Het Prentenboek van het Jaar wordt jaarlijks in april gekozen. Een jury 

van bibliotheekmedewerkers kiest uit het complete aanbod van peuterboeken van het afgelopen 

jaar. Het belangrijkste criterium is dat het boek, naast een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, 

voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met de peuters en voor verwerking in hun spel 

na het voorlezen. 

 

Het Nationale Voorleesontbijt 

Jaarlijks wordt een groep bekende Nederlanders uitgenodigd om voor te lezen tijdens Het Nationale 

Voorleesontbijt om zo te laten zien dat ook zij voorlezen belangrijk vinden. Naast de zogenaamde 

VIP-voorleesontbijten organiseren basisscholen, bibliotheken, peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven ook zelf ieder jaar voorleesontbijten met lokale helden. 

 

ACTIVITEITEN IN OF DOOR DE BIBLIOTHEEK 

De Nationale Voorleesdagen bieden de gelegenheid bij uitstek om leuke activiteiten te organiseren 

voor peuters en kleuters. Het Prentenboek van het Jaar biedt veel mogelijkheden voor interactie. 

Informeer de kinderopvang in je werkgebied over de campagne. Ook groep 1 en 2 van de basisschool 

zijn van harte uitgenodigd om mee te doen. Je kunt natuurlijk starten met het Voorleesontbijt, maar 

ook een groepsbezoek organiseren.  

 

● Bekijk het inspiratiefilmpje Een huis voor Harry met tips voor interactief voorlezen. 

 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien-2019/een-huis-voor-harry/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboek-toptien-2019/een-huis-voor-harry/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleesontbijten/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleesontbijten/
https://vimeo.com/307274310/a65c7a79c0


● De Voorleestrom 

Bij het starten van een voorleesactiviteit is het leuk het enthousiasmerende  BoekStartvoorleesliedje 

De Voorleestrom in te zetten. Dit is in tien talen vertaald. De Voorleestrom is te beluisteren via 

Spotify. Ook is er een filmpje gemaakt: Zing mee met De Voorleestrom. 

 

● Banner 

Voor alle WaaS-redacteuren is een toegankelijke banner voor De Nationale Voorleesdagen in de 

redactieomgeving (sidekick) onder ‘Toegankelijke banners’ beschikbaar.  

Kijk voor een toelichting op MetdeKB. 

 

● Landelijke campagnematerialen 

Deze zijn te bestellen via de webshop van de CPNB. 

 

● Voorleespakket bij Het Prentenboek van het Jaar 

Cubiss ontwikkelt ieder jaar bij Het Prentenboek van het Jaar een pakket met materialen waarmee 

bibliotheken hun voorleesochtenden voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunnen 

voorbereiden en invullen. Het voorleespakket is voor 2-6 jaar en ook geschikt voor VVE. 

 

● Presentatie PrentenboekenTopTien 

ProBiblio ontwikkelde een handreiking voor een presentatie van de Prentenboek TopTien 2019 met 

medewerking van Bernadet Bakker (Bibliotheek Katwijk), Saskia de Jong (Bibliotheek Zuid-

Kennemerland), Susan Koole (Bibliotheek Aanzet) en Anique Zonneveld (De Boekenberg). 

Veel bibliotheken organiseren een jaarlijks inspiratiemoment rondom De Nationale Voorleesdagen 

voor pedagogisch medewerkers en/of kleuterleerkrachten. Vaak bevat zo`n inspiratiemoment een 

presentatie van de Prentenboek TopTien. Behalve een kennismaking met de TopTien worden zij 

hiermee geïnspireerd om de betreffende prentenboeken te gebruiken in hun werk, bijvoorbeeld bij 

het interactief voorlezen en introductie- en verwerkingsactiviteiten. Dit document bespaart de 

Bibliotheek tijd in de voorbereiding van het geven van zo`n presentatie. 

 

https://www.boekstart.nl/voorleestrom/
https://www.youtube.com/watch?v=iAKQPnx8-SI
https://www.metdekb.nl/thoughts/58
https://www.metdekb.nl/thoughts/2088
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/bibliotheek/
https://www.cubiss.nl/webshop/producten/nationale-voorleesdagen-2019
https://www.probiblio.nl/uploads/Bestanden_2018/Presentatie%20Prentenboeken%20toptien%202019.pdf

