
Beste voorleesconsulent BoekStart, leesconsulent de Bibliotheek op school,   

Hierbij sturen we een instructie met handige tips waarmee je De Nationale Voorleesdagen goed kunt organiseren.  

  

De Nationale Voorleesdagen is een leesbevorderingscampagne van Stichting Lezen en wordt georganiseerd door de Stichting 

CPNB. De doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet 

kunnen lezen of geleerd hebben om zelf te lezen. Kinderen zijn nooit te jong om te worden voorgelezen. Voorlezen is enorm 

belangrijk. Het prikkelt de fantasie en vergroot de kennis van taal. Voorlezen is gezellig en versterkt de band tussen (groot)

ouders en kind. Meedoen aan De Nationale Voorleesdagen biedt Bibliotheek en kinderopvang of basisschool dé mogelijkheid 

om te laten zien hoe belangrijk zij voorlezen vinden.

Kijk op nationalevoorleesdagen.nl voor meer informatie over de campagne.

Aanleiding

Uit onderzoek is gebleken dat De Nationale Voorleesdagen zeer bekend zijn en dat er heel veel instellingen actief aan deelnemen 

(kinderopvang, scholen én Bibliotheken), maar het blijkt ook dat de beschikbare materialen nog beter benut kunnen worden. 

Om deze materialen beter in te zetten en zo nog meer kinderen en ouders het (voor)leesplezier te laten ervaren ontvang je deze 

instructie. Hiermee kun je direct aan de slag!

 

Veel plezier met deze campagne!

Hartelijke groet,

Team de Bibliotheek op school

Team BoekStart
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10 Tips
Hierbij totaal 10 tips: 5 tips om -samen met je partners uit kinder-

opvang en onderwijs- nog meer uit de campagne te halen én 

5 tips om ouders er nog meer bij te betrekken. Garantie voor nóg 

meer (voorlees) plezier tijdens De Nationale Voorleesdagen.

Tip 1 - Prentenboeken Top 10

Introduceer de Prentenboeken Top 10 bij de pedagogisch 

medewerkers en leerkrachten. Kijk welke boeken het meest 

geschikt zijn voor hun doelgroep. Stimuleer ze om meerdere 

prentenboeken uit de Top 10 voor te lezen. Met de uitgebreide 

leuke lestips en speelsuggesties kunnen ze tijdens De Nationale 

Voorleesdagen extra verdieping bieden aan de boeken. Alle 10 de 

prentenboeken zijn de moeite waard, moedig de pedagogisch 

medewerkers en leerkrachten aan om ook een boek te pakken 

waar ze in eerste instantie niet voor zouden kiezen, dit kan 

verrassend en leuk uitpakken.

Tip 2 - Het voorleesknuffeltje

Zorg dat de kinderopvang/school het knuffeltje heeft en stimu-

leer ze om dit knuffeltje te gaan gebruiken. Kinderen kunnen 

het aaien, vastpakken en vooral lekker knuffelen. Zo kun je 

het knuffeltje inzetten om de interactie voor, tijdens en na het 

voorlezen te stimuleren. Hierdoor gaan het hoofdfiguurtje én het 

gehele verhaal nog meer leven.

Tip 3 - Interactief voorlezen

Help de pedagogisch medewerker/leerkracht om de prenten-

boeken interactief voor te lezen. Denk aan tips bij de introductie 

van het prentenboek, bij het voorlezen en napraten. Bekijk en 

bespreek ook samen het boek en geef tips over het inzetten van 

extra materialen. Hierdoor is het makkelijker om het boek tot 

leven te brengen in de groep. 

Misschien kun je de Kamishibai een dagje uitlenen. Of een filmpje 

opnemen hoe je kunt voorlezen met de vertelplaten, vragen kunt 

stellen en voorwerpen kunt gebruiken. Door interactief aan de 

slag te gaan breid je de woordenschat nóg meer uit! 

Als leesconsulent laat je zien hoe het digitaal prentenboek dat 

wordt gemaakt van het Prentenboek van het Jaar het beste 

ingezet kan worden. Dat geeft jou als Bibliotheek weer een kans 

om de actiegids Bibliotheken Aan de slag met Mediaopvoeding 

van het jonge kind (0-6 jaar) onder de aandacht te brengen.  

Tip 4 - Mini editie 

Van het Prentenboek van het Jaar verschijnt ieder jaar een speciale 

mini-editie. Deze mini-editie is vanaf de start van De Nationale 

Voorleesdagen te koop bij de boekhandel. De mini-editie is heel 

betaalbaar zodat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot 

een kwalitatief prentenboek.

Tip 5 - Kinderopvang/school bezoekt de Bibliotheek

Zorg dat er zoveel mogelijk kinderen op bezoek in de Bibliotheek 

komen. Dit biedt weer een kans voor de Bibliotheken om aan 

instellingen en scholen te laten zien wat we allemaal kunnen 

en mogelijk biedt het ook een kans om juist nu nieuwe 

samenwerkingen aan te gaan. 

Voorlezen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van 

het kind. De Bibliotheek helpt hierin met boekentips, leuke 

voorleesactiviteiten en een ruime collectie prentenboeken 

passend bij elke ontwikkelfase van het kind.Neem zelf het initiatief 

om afspraken tijdig in te plannen. Je kunt je contactpersoon, 

ter voorbereiding op De Nationale Voorleesdagen, wijzen op de 

speel- en leestips. Deze zijn gratis te downloaden op onderwijs.

nationalevoorleesdagen.nl

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/lessen/
https://www.boekstartpro.nl/toolkit/mediaopvoeding.html
https://www.boekstartpro.nl/toolkit/mediaopvoeding.html
https://onderwijs.cpnb.nl/
https://onderwijs.cpnb.nl/


Ouders bereiken én betrekken
Ouders hebben een belangrijke rol bij het voorlezen. Geef vanuit 

de Bibliotheek dus suggesties hoe de kinderopvang of de school 

de ouders kunnen informeren over en betrekken bij De Nationale 

Voorleesdagen. 

Tip 1 - Gratis lid 

Laat ouders (en grootouders) weten dat kinderen gratis lid 

kunnen worden van de Bibliotheek. En dat een kind dat als 

lid ingeschreven wordt tijdens de campagneperiode van De 

Nationale Voorleesdagen een lief knuffeltje van de hoofdfiguur 

van het Prentenboek van het Jaar krijgt. We kunnen niet vaak 

genoeg vertellen dat kinderen gratis lid kunnen worden van de 

Bibliotheek.

Tip 2 - Voorleesontbijt

Stimuleer de school of de kinderopvang om een Voorleesontbijt 

te organiseren. Wijs ze erop dat ouders dit tijdig moeten weten, 

zodat ouders wat langer kunnen blijven als ze hun kind komen 

brengen. Door mee te doen aan De Nationale Voorleesdagen kun 

je goed zichtbaar maken dat je voorlezen hoog in het vaandel hebt. 

Natuurlijk kun je als Bibliotheek ook een feestelijk Voorleesontbijt 

organiseren. Vergeet niet om dit ontbijt aan te melden op de site 

van De Nationale Voorleesdagen.

Tip 3 - Campagnematerialen

Alle kinderopvanglocaties ontvangen in november een pakket 

van De Nationale Voorleesdagen. Dit is een cadeautje van 

Stichting Lezen. Stimuleer de kinderopvang om tijdig de 

promotiematerialen op te hangen, en ook de ansichtkaarten 

speciaal voor ouders te gebruiken. Daardoor weten alle ouders 

dat er extra aandacht is voor boeken en voorlezen en gaat de 

campagne steeds meer leven. 

Tip 4 - Inzet Social media

Wijs scholen en kinderopvang op de social media van De 

Nationale Voorleesdagen. Stimuleer ze om de content via hun 

eigen kanalen te delen, hier verschijnen bijvoorbeeld mooie 

foto’s van de ontbijten met bekende Nederlanders. Het wordt 

zeer gewaardeerd om ook de zelfgemaakte foto’s te delen met 

de kanalen van De Nationale Voorleesdagen. Zo raken ouders 

geïnspireerd tijdens deze feestelijke dagen! En laat je als 

kinderopvang en school zien dat voorlezen belangrijk is. 

Tip 5 - Stimuleer meertaligheid

Voorlezen heeft een positief effect op kinderen. Wat gebeurt er 

als ouders in hun eigen taal voorlezen? Zijn die voordelen er dan 

nog steeds? Het antwoord daarop is volmondig ja. In Voorlezen 

stimuleren in meertalige gezinnen staan achtergronden en 

praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten 

basisonderwijs. Lezen en voorlezen in de moedertaal wordt 

steeds meer gezien als een verrijking. Maar dat is nog niet overal 

bekend, deel hierover informatie met onderwijs en kinderopvang. 

Stappenplan voor De Nationale Voorleesdagen
Als je dit stappenplan in grote lijnen volgt heb je gedurende het 

jaar alles in kaart! Van bekendmaking in maart t/m De Nationale 

Voorleesdagen in januari, ongeveer 10 maanden later.

Wat Door wie Wanneer

Bekendmaking Prentenboeken Top 10 en Prentenboek 
van het Jaar

CPNB Maart

Scholen, kinderopvang en bibliotheek bestellen 
materialen

(Voor)leescoördinator en leerkracht/pedagogisch 
medewerker

20 april tot 2 juni

Voorbereidingen starten De Nationale Voorleesdagen Leesconsulent en leerkracht/pedagogisch 
medewerker en (voor)leescoördinatoren

Oktober (vanaf de 
Kinderboekenweek)

Lessuggesties en promotiematerialen worden geleverd Levering door Boekhandel November

Voorbereiding gebruiken Prentenboeken Top 10 
(selectie) en lessen

Leesconsulent en leerkracht/pedagogisch 
medewerker en (voor)leescoördinatoren

November - januari

Ontvangst materialen in Bibliotheken Leesconsulent December

Gasten uitnodigen voor het Voorleesontbijt en ouders 
informeren

Leesconsulent en leerkracht/pedagogisch 
medewerker

December/januari (Ga je voor 
een BN’er, dan eerder starten)

School/ kinderopvang startklaar maken door posters 
op te hangen en boeken klaar te leggen

Leesconsulent en leerkracht/pedagogisch 
medewerker

Januari

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleesontbijten/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/activiteiten-overzicht/community/voeg-toe
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/voorlezen/voorlezen-stimuleren-in-meertalige-gezinnen-2017.pdf
https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/voorlezen/voorlezen-stimuleren-in-meertalige-gezinnen-2017.pdf
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/meertaligheid.html

