
Toelichting op de Leescirkelrapportage BoekStart. 
  
Met BoekStart in de kinderopvang bouw je samen aan een sterke voorleescultuur. Daarvoor moeten 
de volgende drie punten op orde zijn (volgens de leescirkel van Aidan Chambers) 
 
Selecteren. 
Voorlezen begint met selecteren. Selecteren uit het aanbod en passend bij de interesses van de 
kinderen: er moet voldoende keuze en variëteit zijn binnen het aanbod van kinderboeken.  
Kleine kinderen moeten de boekjes gemakkelijk kunnen pakken en binnen handbereik hebbe. Bij 
voorkeur moet er een aantrekkelijke voorleesomgeving gecreëerd zijn. Welk doel formuleer je?  
 
Lezen 
Bij lezen gaat om het daadwerkelijke dagelijkse voorlezen en om gebruik en uitleg van moeilijke 
woorden. Welk doel formuleer je?  
 
Reageren 
Bij reageren kan en mag alles gezegd worden: praten met de kinderen, een activiteit of verwerking 
naar aanleiding van het voorgelezen boekje. Welk doel formuleer je? 
 
Tip kies bij elk onderdeel 1 doel voor het komende jaar 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Onderstaande vragen zijn gebruikt om de Leescirkelrapportage samen te stellen.  

 
Vraag (uitgangspunt case selectie = alles) Vergelijking 

 
Selecteren 

Vragenlijst pm-er 

Ik help kinderen bij het uitkiezen  leeftijdsgroep 

Ik nodig kinderen uit om zelf een boekje te lezen en te bekijken leeftijdsgroep 

Vragenlijst vlc 

Kinderen kunnen zelf bij de voorleesboeken   

De boeken zijn duidelijk zichtbaar en frontaal gepresenteerd  

 
Voorlezen 

Vragenlijst pm-ers  

Voorlezen is een vast programmaonderdeel op mijn groep leeftijdsgroep  

Ik lees voor aan een klein groepje kinderen leeftijdsgroep  

Ik vraag een individueel kind of het voorgelezen wil worden leeftijdsgroep  

Ik leg moeilijke woorden tijdens het voorlezen uit leeftijdsgroep  

Ik werk met digitale prentenboeken  leeftijdsgroep  

Vragenlijst vlc  

Wordt het voorleesplan uitgevoerd in de voorleespraktijk   

  

  

 
Reageren 

Vragenlijst pm-er   

Voor of na het lezen praat ik met de kinderen over het boek leeftijdsgroep  

Ik organiseer activiteiten n.a.v. een voorgelezen boek  leeftijdsgroep  

Ik stel vragen tijdens het gebruik van digitale prentenboeken leeftijdsgroep  

Vragenlijst VLC  

Hoeveel medewerkers zijn getraind in interactief voorlezen  

Hoeveel medewerkers zijn getraind in werken met digitale 
prentenboeken 
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