Voorleesplezier!
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Waarom voorlezen?

Voorlezen is samen plezier hebben. Het stimuleert de fantasie en de
taalontwikkeling. Door uw kind van kleins af aan voor te lezen, leert het
nieuwe woorden en deze begrijpen. Het geeft uw kind een voorsprong
om later zelf te leren lezen.

Tip: Maak uw kind duidelijk wat een boek is en waar die in huis te
vinden zijn. Laat de woorden die erin staan zien of de brailleletters
voelen.
Wat is belangrijk bij het voorlezen?

Het is niet alleen belangrijk dat u voorleest, maar ook over het verhaal
praat met uw kind. Zo komt u erachter of uw kind de woorden begrijpt.
Geef uitleg bij de woorden: wat is het, wat kun je ermee, waar is het van
gemaakt? Dit is extra belangrijk voor slechtziende en blinde kinderen,
omdat zij deze visuele informatie missen.
Bekijk samen de plaatjes of verken de voelbare afbeeldingen in tastboeken.
U kunt bijvoorbeeld ook echte voorwerpen erbij pakken en/of geluiden
nadoen van dingen die in het verhaal voorkomen.

Tip: Gebruik bij slechtziende kinderen boeken met felle,

contrasterende kleuren en duidelijke plaatjes zonder veel details.

Tip: Zoek echte voorwerpen die met het boek te maken hebben.
Dat is voor zowel blinde als slechtziende kinderen belangrijk voor het
begrijpen van de tekst. Daarbij zorgt het voor extra plezier.
Wanneer leest u voor?

Kies een vast moment op de dag, bijvoorbeeld voor het slapen gaan.
Zoek een rustig plekje en neem de tijd.

Jumboboek met groter lettertype

Tip: Voor slechtziende kinderen kan het fijn zijn om het boek op een
leesplankje rechtop te zetten.

Tip: Voor kinderen die een tastboek bekijken is het belangrijk dat het
boek goed plat kan liggen om te voelen.
Waar kunt u boeken vinden?

In de boekwinkel of op internet kunt u terecht voor uiteenlopende
kinderboeken. Zoek voor slechtziende kinderen naar boeken met duidelijke
plaatjes. Voor blinde kinderen heeft uitgeverij Lemniscaat een aantal
boeken gemaakt met tastbare illustraties.
In de bibliotheek vindt u voelboekjes voor baby’s of voorleesboeken voor
oudere kinderen. Kinderen kunnen gratis lid worden om boeken te lenen.

Speciale boeken

Voor slechtziende en blinde kinderen zijn er ook speciale boeken. Hierbij
kunt u denken aan voel- of tastboeken, gesproken boeken, brailleboeken
en jumboboeken. Jumboboeken zijn boeken met een groter lettertype.
Deze zijn alle te vinden bij bibliotheekservice Passend Lezen. Ook hier kan
uw kind gratis lid worden. www.passendlezen.nl/superboek

Hoe kiest u een boek?

Boeken met overzichtelijk plaatjes en met een goed contrast in kleuren
zijn aan te raden. Let er bij voelbare afbeeldingen op dat alleen wat in het
verhaal belangrijk is, ook te voelen is. Afbeeldingen moeten niet over elkaar
zijn geplakt en zo veel mogelijk lijken op de werkelijkheid. Uw begeleider
vanuit de revalidatie instelling kan adviseren welke boeken geschikt zijn,
ook als uw kind een visuele en verstandelijke beperking heeft.

Meisje met een tastboek

