
door jeugdbibliotheek medewerker/
specialist
Doelgroep: 0 - 6 maanden
Deelnemers per workshop: 15 kinderen en 
15 ouders
Duur: 20 - 25 minuten
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Carolien Bokdam 
c.bokdam@bibliotheekutrecht.nl 

Opzet  
Dagmar Heijtze en Carolien Bokdam

Workshop  
Lekker samen 
lezen
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Doelen
• Ouders oefenen samen een voorleesritueel.
• Ouders oefenen hoe ze een boek aanbieden aan hun baby. 
• Ouders gaan hierover in gesprek met elkaar en met jou.
• Ouders hebben plezier met hun baby. 
•  Ouders krijgen informatie mee om later nog naar te kunnen kijken, verder te lezen, naar 

de app te gaan of de site van de bibliotheek, BoekStart.nl

Setting
•  De ruimte is ingericht met schapenvachtjes en/of kussens waar de kinderen op kunnen 

liggen.
• Koffertje en BoekStartbon klaarleggen
• 5 genomineerde babyboeken uit het zicht. Bijvoorbeeld in een mandje, onder een doek
• Voor elk kind/ouder ligt het babyboekje klaar. 
•  Draai tijdens het binnendruppelen babymuziek zonder zang: 
 https://www.youtube.com/watch?v=veBOGvnqYFE
 https://g.co/kgs/3UoYbx
•  Geef aan het eind van de workshop aan een A4 mee over de fasen van de ontwikkeling 

van een jong kind en op welk moment wat voorgelezen kan worden.
• Leer de ouders het boekenliedje/versje (zie workshop deel 2)
Het boekenlied leent zich uitstekend om thuis het voorlezen mee te markeren/starten. 

Workshop
Welkom 5 minuten door gastvrouw van de bibliotheek
• heet iedereen welkom.
•  vertelt dat dit de eerste landelijke BoekStartdag is en laat BoekStartkoffertje zien en 

vertelt daarover.
• benoemt dat het abonnement voor kinderen tot 18 jaar gratis is.
• verwijst naar de BoekStart app.
• laat kort de 5 genomineerde BoekStartboeken van 2020 zien.

Vertel hoe de workshop eruit ziet:
1. Ik ga jullie vertellen waarom voorlezen belangrijk is.
2. We gaan samen het boekenlied/versje zingen/opzeggen.
3. We gaan samen het boek lezen.
4. We gaan nog een keer het boekenlied zingen/versje zeggen.
5. Na afloop zijn jullie uitgenodigd om nog even te blijven om na te praten. 
6. Jullie krijgen na afloop informatie mee op papier. 

Hoe groter het contrast tussen patronen, hoe beter een pasgeboren baby ze ziet. 
De zwart-wit illustraties van dit katoenen knuffelboekje mét gekleurde labeltjes 
spelen daarop in en stimuleren de waarneming. 

‘BORA in het water - knuffelboekje’  is volledig gemaakt van duurzaam katoen. Het 
zit in een milieuvriendelijke verpakking van gerecycled karton. Plaatjes zijn zwart-
wit en daardoor goed te zien voor jonge baby’s. Het is een heerlijk zacht boekje en 
de baby kan lekker op de gekleurde labeltjes sabbelen.
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Waarom voorlezen 5 minuten
Start met de ouders informeren over waarom voorlezen belangrijk is.

Redenen: 
• gezellig moment
• aandacht voor je kind 
• warme band 
• leesplezier
•  samen traditie maken van een vast voorleesmoment dat volgehouden kan worden tot het 

kind puber is
•  uitbreiden, ondersteunen van de woordenschat + vaardigheden overbrengen die van 

belang zijn voor het latere leren op school. 

Boekenliedje 2 minuten
Zing of zeg het boekenlied en maak met je boek de open en dicht bewegingen. 

‘Ga je mee een boekje lezen, ga je mee een boekje lezen
Ga je mee een boekje lezen, ik heb een prentenboekje
Boekje open, boekje dicht; 
boekje open boekje dicht, boekje open boekje dicht, ik heb een prentenboekje.’

Samen het boekje lezen 10 minuten
•  Nodig de ouders uit hun baby op schoot te nemen op een manier waarbij ze elkaar 

goed kunnen aankijken. Zorg ervoor dat de baby het boek kan zien. Laat ze daarna een 
boekfiguur aanwijzen. En het boekfiguur benoemen. 

• Vraag de ouders het boek open te doen en de eerste bladzijde te lezen. 
• Vertel dat ze tijdens het voorlezen steeds naar hun baby mogen kijken. 
•  Doe het zelf voor: ‘Kijk, dit is een zebra, daar is de zebra, hij is zwart en wit’ en wijs ook 

aan.
• Zing of zeg na afloop van een bladzijde steeds; sla de bladzijde maar om 
•  Zo worden alle bladzijden gelezen. 

We gaan samen een boekje voorlezen over allemaal dieren die in het water leven
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Pagina 1 
Voorkant: laat aan je baby zien en wijs de inktvis aan. 
O wat een mooie inktvis. Hij heeft vier armen. Ik kriebel een, twee, drie, vier keer over je arm. Wat 
voelt dat lekker zacht. Ik ga het nog een keer doen. Dat kriebelde lekker. En kijk, de inktvis heeft 
ook iets op zijn hoofd. Ik aai jou over je bolletje en doe net of ik het hoofdje van de vis voel, lekker 
warm. Ja, je gaat een beetje lachen zie ik.
Leven er nog meer dieren in de oceaan? Ja, de kikker. Sla de bladzijde maar om 

Pagina 2 
Kikker
De kikker heeft twee hele grote ogen. Echt heel groot. Ik ga voor jou een liedje zingen over zeven 
kikkers. Luister maar. 
‘Er zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot, de sloot die was bevroren, de kikkertjes half 
dood. Ze kwekten niet, ze kwaakten niet, van honger en verdriet. Er zaten 7 kikkertjes al in een 
boerensloot.’
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Bpmy4FMCfxI
Dag kikkertje. 
Wat leeft er nog meer in de zee? Ik zie het al: een vis met een stekel op zijn kop.

Pagina 3 
Vis
Hij heeft ook een soort armpje een kieuw. 
Beweeg de arm van je kind op en neer. Het lijkt wel of je zo weg kan zwemmen. 
Dag vis! We reizen verder door het boekje. 
Sla de bladzijde maar om

Pagina 4 
Zeepaardje
Het zeepaardje staat te trappelen, beweegt heel rustig door het water. Ik ga je wiegen, dat voelt 
een beetje als een zeepaardje dat meedeint in het water. Dat is een lekker gevoel. Dag zeepaard 
ik ga verder reizen door de grote oceaan. Oei, hier word ik een beetje bang van.

Pagina 5 
Krokodil
De krokodil heeft hele scherpe tanden. Deze krokodil lacht heel lief. Ik denk dat we die wel kunnen 
aaien. Pak een handje van je kind en aai over het boek. Wat een zachte krokodil. De krokodil 
fluistert dat ze wil gaan slapen, welterusten krokodil! Wij reizen verder.
Sla de bladzijde maar om



5

Pagina 6 
Walvis
Dit is mijn lievelingsdier uit de oceaan: de allerallergrootste vis die heel mooi kan spuiten. Als je 
goed luistert hoor je psssst, pssssssst , psssssst. En deze walvis lacht ook heel erg lief.
Wat is hij groot en mooi! Ik zou hier wel heel lang willen blijven, maar we reizen verder naar ….

Pagina 7 
Zeester 
Ik zie twee oogjes en vijf armen en een mondje en een lach. En ik zie ook vijf kleine visjes 
zwemmen. Ik denk dat ze vriendjes zijn. Het lijkt wel alsof ze een verhaaltje vertellen aan de 
inktvis: kijk maar eens naar hun lipjes. Strijk eens met je vinger over de lippen van je kind. 
Misschien hoor je wel gemurmel, dat zijn de verhalen van de visjes. Het boek is bijna uit. Op de 
allerlaatste bladzijde staat schildpad. 
Sla de bladzijde maar om

Pagina 8 
Schildpad
Langzaam praten: als schildpad uit het water is loopt hij heel, heel langzaam. Ook wel eens fijn. 
Als schildpad in het water duikelt dan is hij een stuk sneller. 
Pak je kind op en beweeg hem/haar van links naar recht: alsof hij/zij als een schildpad door het 
water zwemt. Zeg tot slot: Ik vind jou een hele mooie en lieve schildpad. Dag schildpad, tot de 
volgende keer. Ik ga ook de andere dieren nog even groeten.
Dag octopus/inktvis
Dag kikker
Dag vis
Dag zeepaard
Dag krokodil
Dag walvis
Dag zeester
Dag schildpad 
Laatste zin is altijd: ‘Dat was fijn, we hebben samen een boek gelezen.’ 

Boekenliedje 2 minuten
Zing of zeg het boekenlied en maak met je boek de open en dicht bewegingen. 

‘We zijn nu klaar met een boekje lezen, we zijn nu klaar met een boekje lezen
We zijn nu klaar met een boekje lezen, het was een prentenboekje
Boekje open, boekje dicht
boekje open boekje dicht
boekje open boekje dicht
het was een prentenboekje.’

Uitdelen A4 , vragen? Tot ziens  2 minuten
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Materialen
• 16 exemplaren boekje Bora (on-ingewerkt) € 13,50 per stuk
• Schapenvachten, bijvoorbeeld Ikea skold 60 cm, € 24,95 per stuk of 
• Box kleden check sale of 
• Kussens of stoelen 
• Laptop + boxen waarop je muziek afspeelt
• De uitdeler, A4
• BoekStartkoffertje. Bon
•  De andere prentenboeken die je wil laten zien, deze ook onder een lap of mandje bij aanvang/

binnenkomst
• Mandje of doek waarmee je de Bora boeken kan afdekken/opbergen/uit het zicht zetten


