
 

 
Voorleesmorgens en Opstapje 

 

Samen praten en uw jonge kind vertellen wat u 

doet, is heel belangrijk voor de 

(taal)ontwikkeling van uw kind.  Om u 

hierover ideeën aan de hand te doen, zijn de 

themaboekjes Opstapje ontwikkeld.  Opstapje 

bestaat uit twee jaar- gangen met elk tien 

themaboekjes. In elk boekje wordt aan de 

hand van een thema beschreven hoe je op 

een speelse,  alledaagse  manier de 

ontwikkeling van peuters kunt stimuleren. Het 

samen  praten,  voorlezen,  zingen van een 

liedje of opzeggen van een rijmpje staan hierbij 

centraal. Om u een idee te geven hoe u dit thuis 

met uw kind zou kunnen doen, kunt u op de 

contactmorgens suggesties opdoen. 

Elk jaar worden tien contactmorgens 

georganiseerd. Onder leiding van een leerkracht 

wordt er voorgelezen,  gezongen,  een 

opzegversje  opgezegd, activiteiten samen met uw 

peuter uitgevoerd en een klein werkje gedaan 

met de materialen die bij Opstapje horen. Voor 

uw peuter ook een leuke voorbereiding op het 

werken op de kleuterschool! 

Om het programma Opstapje aan u te 

introduceren, beleggen wij elk seizoen een 

informatieavond. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Loop 

gerust eens binnen bij de prentenboekenbibliotheek of 

neem contact met ons op!  
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Voor– en Vroegschoolse Educatie 
 

 
 

 
Waarom voorschoolse educatie? 

 
De taalontwikkeling van een kind begint heel 

vroeg. Een pasgeboren baby reageert al vanaf 

zijn geboorte op zijn omgeving en probeert al 

iets duidelijk te maken. Het huilen, lachen en de 

eerste geluidjes van een baby zijn dus 

pogingen tot communicatie en hebben een 

betekenis! Als een kind groter wordt, gaat hij 

brabbelen, zegt zijn eerste woordjes en leert 

steeds beter praten. 

 

Of een kind plezier in taal heeft, hangt in sterke 

mate af van de reactie van zijn omgeving. Als 

het goed is, ervaart het kind dat het fijn is om 

contact te hebben en dat hij duidelijk kan ma- 

ken wat hij wil. In dit geval wordt zijn taalont- 

wikkeling gestimuleerd. 

 

Het belang hiervan blijkt uit het feit dat een 

taalachterstand die een kind in zijn eerste vier 

levensjaren  opgelopen heeft,  heel moeilijk te 

verhelpen is. Dit is één van de redenen waarom 

we niet wachten tot een kind vier jaar is, maar 

ouders  van jonge kinderen al  handreikingen 

willen doen om de taalontwikkeling van hun 

kind te stimuleren. 

 

In deze folder kunt u hier meer over lezen. 

Voorleescursus 

 
Voorlezen is heel belangrijk voor de taalontwik- 

keling van uw kind.  Een  kind dat regelmatig 

voorgelezen wordt, krijgt gevoel voor taal, ont- 

wikkelt zijn woordenschat  en fantasie  en doet 

positieve ervaringen met boeken op. 

 

Op onze school wordt daarom de voorleescursus 

‘Interactief voorlezen’ georganiseerd, waarin u 

bijvoorbeeld leert waarom voorlezen belangrijk 

is,  hoe u voorleest,  wat u met een verhaal en 

met een plaat kunt doen, welke vragen u aan 

uw kind kunt stellen  en hoe u kunt zien welk 

boek geschikt is voor uw kind. Deze cursus wordt 

gegeven op een zogenaamde voorleesmorgen 

in ons schoolgebouw. U kunt u daarvoor 

opgeven bij de juf of tijdens de opening van de 

prentenboekenbibliotheek. 

Prentenboekenbibliotheek 

 
Voorlezen is goed voor de ontwikkeling van uw 

kind, zo heeft u al kunnen lezen. Maar voorlezen 

is vooral ook erg gezellig.  U beleeft samen met 

uw kind, dat heerlijk tegen u aan of op schoot 

zit, een avontuur uit een boek. Zodoende bouwt 

u een band op met uw kind. Vanuit deze veilige 

omgeving leert uw kind over de wereld om zich 

heen. 

 

Om u aan mooie, leuke en verantwoorde boe- 

ken te helpen, zijn we in 2005 met een 

prentenboekenbibliotheek gestart. Inmiddels 

beschikken we over zo’n 1500 titels, verdeeld 

over drie categorieën:  voor kinderen van 0 tot 

2 jaar, van 2 tot 4 jaar en van 4 tot 7 jaar. Dit 

schooljaar starten we naast de categorie 

informatieve boeken ook met n ieuwe 

voorleesboeken (ook in de Engelse taal). 

 

De prentenboekenbibliotheek is elke dinsdag- 

morgen van half 9 tot half tien geopend en is 

te vinden in het de ruimte na de ingang van de 

onderbouw. Ook dit schooljaar kunt u voor elk 

kind van 0 tot 6 jaar vijf boeken per keer 

lenen. Bovendien ontvangt u iedere twee 

maanden de nieuwsbrief  Boek  op Pad  met 

daarin artikelen over de (taal)ontwikkeling 

van jonge kinderen. 


