DE LEUKSTE
VOORLEESBOEKEN
VOOR THUIS EN
IN DE KLAS
Ben je voor jouw kind thuis op zoek naar
een mooi boek voor wat fijne voorlees
uurtjes samen? Of lees je in de klas dat
ene superleuke boek al meerdere jaren
voor en wil je na de vakantie eens iets
anders? Gelukkig is er zoveel keus.
Wij geven je 35 tips!

Nog één hoofdstukje dan

Op school wordt er regelmatig voorgelezen. Maar ook
thuis is dit heel belangrijk en leuk, óók als je kind zelf
al kan lezen. Maar welk boek kies je?

In dit overzicht staan (voor)leesboeken die voor kinderen én volwassenen leuk zijn, op school en thuis. De
meeste van de boeken zijn ook geschikt voor kinderen
die een jaartje jonger of ouder zijn dan de genoemde
groep. Bekijk zelf of het onderwerp bij jouw kind of
jouw klas past.

Nieuwe werelden

We kennen allemaal de kinderen die altijd naar hun
favoriete boekenseries grijpen. Het voordeel van
voorlezen is dat je een boek kunt kiezen dat net iets
moeilijker is dan je kind (of leerling) zelf zou kiezen.
Ook kun je een boek kiezen met weer eens een ander
onderwerp. Zo laat je kinderen andere nieuwe werelden
zien en horen.
Veel voorleesplezier!

Zuid-Kennemerland

Klik op een boekomslag om naar de catalogus
van de Bibliotheek te gaan.

Kleuters

Groep 3

Groep 4

Groep 5
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Groep 6

Groep 7

Groep 8

Tip voor in de klas

Lees de hele serie

Lees een stukje uit het boek voor om kinderen
enthousiast te maken. Vraag daarna wie het
boek wil lezen. Op die manier introduceer je
gemakkelijk meer soorten boeken en spreek
je verschillende soorten lezers aan.

Was het voorleesboek een succes? Van sommige
boeken uit dit overzicht zijn meerdere delen. Je
kunt dit opzoeken in de catalogus van de
Bibliotheek. Moedig de kinderen uit jouw klas
aan om een volgend deel te lenen bij de (school)
bieb om zelf te lezen.
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