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De zomerdip: zo houd je tijdens de zomervakantie
het leesniveau van je kind op peil
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen een à
twee AVI-niveaus kunnen terugvallen. Dit wordt ‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd.
Het is dus belangrijk om ook in de zomervakantie te blijven lezen. Zo zorg je ervoor dat
de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat zonder dat
je schooltje moet spelen:

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen
Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker je favoriete
boeken in (of laad je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen.

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Tijd voor een
spelletje! Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble
(junior), rompompom en Maan roos vis-spelletjes voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op
te vangen.

Tip 3: Kinderboeken mee!
De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer.
Ga samen naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken
die nog te moeilijk zijn, kun je voorlezen of samen lezen. Ideaal voor de zomer zijn de Meegroeiboeken.
Ze lopen op in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Denk
bijvoorbeeld eens aan 'Piet en Riet. Kook jij of kook ik?' van Martine Letterie en Rick de Haas.
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Tip 4: Lezen is overal
Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van
de dierentuin, of een boekje over het land waar je naar toe gaat.
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Tip 5: Op de achterbank
Ook strips, leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te
lezen. Prima voor lange autoritten of in het vliegtuig.

NIEUW!
extra veel strips

BLIEB hi hi hi

puzzels moppen strips prijzen verhalen puzzels moppen strips prijzen verhalen
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