
Samen lezen met je kind – Groep 3 

 

Tips om samen te lezen met je kind 
 

Wat zijn eerste leesboekjes? 

Eerste leesboekjes zijn boeken die bedoeld zijn om je kind te leren lezen. De boekjes worden vooral 

bij groep 3 en 4 gebruikt. 

De boekjes lopen van makkelijk naar moeilijker: van Start tot en met Midden groep 4. Die 

verschillende moeilijkheid wordt ook wel eens AVI genoemd. 

 

AVI   E 

AVI   E-S 

AVI  E-M3 

AVI  E-E3 

AVI E-M4 

Eerste leesboekjes: 

Niveau Start (tot ongeveer Kerst) 

Niveau Midden Groep 3  

Niveau Eind Groep 3 

Niveau Midden Groep 4 

 

De boekjes hebben dikwijls ook verschillende aanduidingen op de zijkant zodat je toch al kunt raden 

waar het boekje over gaat: 

 

 



Sommige boekjes zijn speciaal gemaakt om samen met je kind te lezen: samenleesboeken. Die 

boekjes hebben een speciaal teken: 

   
 

De boekjes met een toneelgordijntje zijn vooral meer bedoeld voor een toneelstukje. Lees 

omstebeurt een stukje. 

 

 

 



Moeilijke woorden uitleggen: erover praten! 
 

 
 

Tips bij het (voor)lezen 
 

Kinderen zijn snel afgeleid 

Kinderen zijn kijk-mensen, nog veel meer dan volwassenen. Zwart-wit gesteld: een volwassene wil een 

boek lezen, maar een jong kind wil een boek bekijken.  

Kijk om je heen of het kind tijdens het voorlezen niet afgeleid wordt door wat er in de directe omgeving 

te zien is. Voor jonge kinderen is de hele wereld interessant om te zien, maar vooral alles wat beweegt 

trekt veel aandacht. Kijkt het kind naar een raam? Staat de televisie of de computer aan? Zoek dus een 

rustige omgeving met een rustige achtergrond.  

 

Wanneer ga je voorlezen? 

Probeer zoveel mogelijk een vast tijdstip te nemen voor het lezen. Als je een spannend boekje hebt, kun 

je beter ’s middags of vroeg in de avond (voor)lezen.  

 

Mond open – schuif het verhaal naar binnen! 

De plaatjes van een boek zijn heel belangrijk voor kinderen. Bekijk als ouder de plaatjes ook heel goed, 

want kinderen raden aan de hand van het plaatje hoe het verhaal zal lopen. Soms staan er heel andere 

dingen op het plaatje dan in de tekst, en je kind gaat dan vragen stellen die nergens op lijken te slaan. 



Je kunt de plaatjes heel goed gebruiken om kinderen vooraf nieuwsgierig naar het verhaal te laten worden. 

Als de kinderen verbaasd  zijn, valt de mond open. Dan schuif je het verhaal naar binnen! Ga daarna 

voorlezen. Plaatjes zijn voor kinderen erg belangrijk om woorden te begrijpen en te onthouden. Gebruik 

je wijsvinger om dingen aan te wijzen waarover je voorleest. 

 

Wat vinden kinderen moeilijk in een verhaal? 

Een verhaal en plaatjes worden pas leuk als kinderen nieuwsgierig zijn, en nog leuker als ze het verhaal 

begrijpen. Zijn er moeilijke woorden in het verhaal waarvan het kind de betekenis niet kent? Daar kun je 

soms vooraf over praten, of tijdens het verhaaltje. 

De moeilijkst te begrijpen woorden zijn woorden die je niet kunt 'filmen'. Een 'olifant' kun je filmen, maar 

het woord  'als'  kun je niet filmen.  

Er zijn ook woorden met meer dan één betekenis, die kunnen ook lastig zijn, ook al lijken ze makkelijk: 

bank, sla, kom.  

 

Praten naar aanleiding van het verhaal 

Het is heel nuttig om tijdens het voorlezen 'gaatjes' te laten vallen. Het kind komt dan dikwijls met een 

vraag of een voorspelling hoe het verhaal verder zal gaan. Zo weet jij als voorlezer al een beetje of het kind 

de tekst kan volgen. Vooral teksten die rijmen (bijvoorbeeld veel Dick Bruna of Marianne Busser-boekjes) 

zijn ideaal om het kind te laten voorspellen hoe het verhaal verder gaat. 

Als het kind naar aanleiding van het verhaal een opmerking maakt die je niet snapt, kijk dan eerst goed 

naar het plaatje bij de tekst. Wat ziet het kind wat jij niet zag? Snapt het kind sommige woorden niet? 

 

Oefenen met begrijpend lezen op het internet 
Sommige leerkrachten zetten voor kinderen en ouders gratis oefeningen op het internet voor begrijpend 

lezen:     

 Juf Maike:  https://jufmaike.nl/begrijpend-lezen-werkbladen-in-overzicht/  

 Juf Milou: https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%203&m=Begrijpend%20lezen  

 Juf Bijtje over leren lezen: https://www.jufbijtje.nl/lesmateriaal/veilig-leren-lezen/  

 

Voorlezen op het internet 
Een goede site:  

 www.wepboek.nl  

 Kies: ga naar kindersite 

 Je ziet nu: http://app.wepboek.nl/  

 Klik op één van de prentenboeken. Daarna wordt het boek afgespeeld en voorgelezen. 

https://jufmaike.nl/begrijpend-lezen-werkbladen-in-overzicht/
https://www.juf-milou.nl/index.php?g=Groep%203&m=Begrijpend%20lezen
https://www.jufbijtje.nl/lesmateriaal/veilig-leren-lezen/
http://www.wepboek.nl/
http://app.wepboek.nl/
http://www.wepboek.nl/

