met uw kind. Het gaat vooral om het plezier in het samen
lezen. De kinderen kiezen zelf wat voor soort teksten ze
graag willen lezen, bijvoorbeeld strips, verhalen,
kinderkranten en tijdschriften.
Tips voor de Zomerdip.
Inleiding
Na de zomervakantie wordt er voor veel leerlingen van
groep 2, 3, 4 en 5 over een Zomerdip gesproken. Dit
betekent dat de kinderen bij de start in de nieuwe groep
niet meer het niveau hebben voor lezen dat ze voor de
zomervakantie hadden.
Technisch lezen vraagt dagelijks instructie en oefening.
In groep 2, 3, 4 en 5 wordt er veel tijd aan besteed. Uit
onderzoek blijkt dat de technische leesvaardigheid van
de leerlingen in de zomervakantie terugloopt, doordat er
niet meer dagelijks geoefend wordt. Wij zien dit ook terug
bij ons op school. Om de overgang soepeler te laten
verlopen, kunt u als ouder meehelpen, door in de
vakantie regelmatig met uw kind te oefenen. Hieronder
geven we een aantal tips waarmee dat op een leuke en
ontspannen manier kan.

Tip 1. De taalrugzak.

Tip 3. Vakantie leesboek.
Stel een gevarieerde leesbundel samen, eventueel
samen met uw kind. Verzamel verschillende favoriete
teksten, verhalen, gedichten of informatieve artikelen
over diverse interessante onderwerpen. U kunt eventueel
bij de teksten opdrachtjes verzinnen.

Of koop een bestaand vakantieboek uit de boekhandel!
Hierin staan leuke spelletjes, opdrachtjes, kleurplaten.
Ook deze zijn te vinden op het niveau van uw kind.
Tip 4. (Thuis) Lezen en oefenen op de computer of
tablet.






Boeken op niveau van uw kind, aangepast aan
zijn/haar interesse
Een iPod of tablet met Nederlandse
luisterverhalen of liedjes
Wat schrijfgerei en knutselspullen
Taalspelletjes of stickerboekjes (kleuters)

Bruikbare sites zijn:



De rugzakjes zijn heel geschikt voor kinderen die op
vakantie gaan voor langere tijd en of een lange tijd in
auto/ vliegtuig reizen.

Tip 2. Leesmaatjes.
Er zijn ook kinderen die in de vakantie thuis blijven. Ga
voor deze kinderen op zoek naar leesmaatjes:
vrijwilligers (opa, oma, oudere broer of zus, buurvrouw,
oppas e.d. die één of twee keer per week willen lezen

Het leesplein.
http://www.leesplein.nl/
Op de website van citotrainer zijn oefeningen te
vinden voor begrijpend luisteren, lezen en
spellen, begrijpend lezen, woordenschat en
rekenen. Kinderen kunnen er ook een aantal
kinderboeken online lezen. Het exacte
webadres is
http://www.leestrainer.nl/Technisch%20lezen/
Er bestaan natuurlijk ook nog een aantal apps
voor op de i-pad. Deze zijn niet gratis maar wel
de moeite waard:
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U kunt een rugzakje vullen met bijvoorbeeld:

Op verschillende sites zijn gratis programma’s
beschikbaar om het lezen te oefenen.

1

Tip 6. Luisterboeken.
Luisterboeken, waarmee kinderen tegelijk luisteren en
meelezen met een verhaal zijn goed te gebruiken tijdens
de vakantie.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Rompompom voor kleuters (letter en
woord spelletjes.
De Competition (Luisteren, lezen en
leren lezen in het Nederlands of nog
4 andere talen)
Timo en het toverboek (Luisteren, of
zelf lezen, in het nederlands of het
Engels)
Dikkie Dik ( Voorlezen, lezen en
spelletjes)
Bobbi naar de dierentuin( luisteren,
zelf lezen
The fantastic flying books of Morris
Lessmore.(Laten voorlezen in het
Engels en meelezen in het
Nederlands, zelf lezen)
Dr. Seuss’s ABC ( Zelf lezen, laten
lezen, samen lezen)
Comicbook: met deze app kunnen
kinderen zelf m.b.v. bijvoorbeeld hun
vakantiefoto’s een stripverhaal
maken en daarna natuurlijk lezen en
laten lezen.
Uiteraard bestaat er nog veel meer.
U kunt ook zelf op zoek gaan.
Kinderen zullen op de Apps’ niet snel
uitgekeken zijn omdat de meeste ook
interactief zijn.

Tip 5. Vakantiepost.
Laat uw kind tijdens de vakantie een kaart/ brief schrijven
aan één van de leerkrachten. Je kunt er ook een
schrijfopdracht van maken over de vakantie,
bijvoorbeeld:



Schrijf iets over het mooiste plekje dat je in de
vakantie gezien hebt
Schrijf iets over de lekkerste maaltijd die je in
de vakantie gegeten hebt

De kinderen sturen de kaart/brief op aan de leerkracht en
na de vakantie wordt deze voorgelezen.

Luisterboeken zijn te bestellen, bijvoorbeeld via
www.bruna.nl, www.luisterrijk.nl, ww.bol.com en
www.123luisterboek.nl.
Wilt u zich van te voren wat beter op deze materie
oriënteren, kijk dan op:
www.makkelijklezenplein.nl
Tip 7. De bibliotheek.

Maak uw kind lid van de openbare bibliotheek. Tot 18
jaar is het lidmaatschap gratis. Een bezoek aan de
Centrale bibliotheek is op zich al een belevenis, maar u
kunt natuurlijk ook naar een filiaal bij u in de buurt.
Meer informatie kunt u vinden op:
http://www.oba.nl/jeugd/allerkleinsten.html
http://www.oba.nl/jeugd/jeugd.html
Of de vakantiebieb voor kinderen, makkelijk mee te
nemen op de tablet.
http://vakantiebieb.nl/

Tot slot.
Wij hopen dat u wat aan onze tips heeft en wensen uw
kind veel taal en leesplezier toe voor in de
zomervakantie.

BLIJF LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE!
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