
Hoera… voorlezen!

BoekStart 
in de kinderopvang



BoekStart in de kinderopvang
BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderingsprogramma van de Bibliotheek in  
samenwerking met de kinderopvang. Een deelnemende kinderopvang heeft aandacht voor 
een  goede leesomgeving. Ook deze kinderopvang! Wat houdt dat in? Er zijn genoeg leuke 
boekjes te vinden die aansluiten op de verschillende ontwikkelingsfasen van je kind.  
Er wordt elke dag voorgelezen, in de hele groep maar ook in kleine groepjes. Zo profiteren 
alle kinderen ervan. De pedagogisch medewerkers zijn door de Bibliotheek in voorlezen  
getraind. Ook is er meestal een voorleescoördinator aan de locatie verbonden. Die zorgt  
dat er voldoende aandacht is voor voorlezen en organiseert activiteiten, bijvoorbeeld tijdens 
De Nationale Voorleesdagen. Heeft je kindje nog wat moeite met praten? Dan krijgt het 
extra aandacht om zijn taalontwikkeling te stimuleren. Voorlezen helpt daarbij!

Voorlezen aan baby’s
Als een kinderopvang meedoet aan BoekStart wordt er ook al aan baby’s ‘voorgelezen’.  
Het gaat om al op jonge leeftijd kennis te maken met boekjes en die samen te ontdekken. 
Het is belangrijk daar zo vroeg mogelijk mee te beginnen, voor het contact en voor de 
taalontwikkeling. Kinderen raken vertrouwd met boekjes en kunnen ze al gauw ook  
zelf pakken om lekker te gaan lezen. 

‘De Bibliotheek is bij 
ons een welkome gast. 

BoekStart biedt ons  
concrete handvatten om 
kinderen zo vroeg moge

lijk te helpen bij hun 
taalontwikkeling.’



Voorlezen thuis
Met BoekStart in de kinderopvang leert je kindje al jong omgaan met boekjes en het ervaart 
hoe leuk voorlezen is. Doe dat thuis ook! Voorlezen is gezellig, je bent samen bezig en het 
is vertrouwd. Dat geeft een veilig gevoel en prikkelt de fantasie. Bovendien is het ook goed 
voor de taalontwikkeling. Vraag op de kinderopvang welke boekjes daar worden voorgelezen 
en welke boekjes je kindje leuk vindt. Of zoek samen een boekje uit in de Bibliotheek en 
vraag daar advies. Veel leesplezier samen!

‘Voorlezen doen we elke dag omdat het de fantasie prikkelt 
van de kinderen, het de saamhorigheid verhoogt en het een 
rustpunt is in de dagelijkse activiteiten.’
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BoekStart in de Bibliotheek
Als je kindje nog maar een paar maanden is, kun je het al lid 
maken van de Bibliotheek. Je baby krijgt dan het BoekStartkof-
fertje met twee boekjes cadeau. In de meeste biblio theken is het 
lidmaatschap gratis voor kinderen tot 18 jaar. In de Bibliotheek 
is een speciale BoekStarthoek. Ook zijn er BoekStartuurtjes voor 
ouder en kind of andere activiteiten. Je kunt er altijd terecht met 

vragen over voorlezen. Je hoeft dus niet te wachten tot je kindje zelf kan lezen: ook voor  
de allerkleinsten is er genoeg te doen!

‘Als pedagoog onderschrijf ik het belang van voorlezen.  
We waren op zoek naar een manier om dat in onze kinder
opvang invulling te geven. Dat is goed gelukt met BoekStart!’

>>> Kijk op boekstart.nl of download de BoekStartapp voor lezen met jonge  
 kinderen en meer boekentips!


