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BOEKENTIPS

Tip 1

De kracht van herhaling
Een tip van Jennifer Weerman
Structuur en regelmaat is iets waar kinderen veel behoefte aan
hebben. Door herhaling aan te bieden en dus daarmee structuur en
regelmaat te creëren weten zij precies wat er komen gaat. Het geeft
hen het gevoel van veiligheid. Wanneer deze herhaling niet geboden
wordt, dan kan dit een mate van onrust geven.
Kinderen leren door te herhalen. Dat geldt ook voor lezen. Door steeds
opnieuw hetzelfde boek te lezen, leert het kind de woorden, zinnen en
plaatjes te ontdekken.
Extra tips:
Wijs plaatjes in boeken aan en benoem wat er op staat. Nog beter is het
om het kind zelf te laten aanwijzen en laten benoemen wat er op de
plaatjes staat.
Herhaal op een correcte wijze wat je kind wanneer het iets zegt wat niet
geheel kloppend is, bijvoorbeeld: ‘Auto kapot’, ‘Ja, de auto is kapot’.
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Rambamboelie

Inhoud boek

Specificaties boek:

Dit is het verhaal van
Rambamboelie, een leuk klein
hondje waar iedereen dol op was.

Taal:

Nederlands

Want hij zag er niet alleen leuk uit,
hij blafte ook zo grappig. Als de
mensen hem met zijn vrouwtje
zagen wandelen in het park,

Bindwijze:

Hardcover

zeiden ze altijd: 'Blaf,
Rambamboelie, blaf!'. Maar toen
kwam die rare dag...
Als Rambamboelie plotseling
miauwt als een kat, krijgt hij van

Aanbevolen leeftijd:

4 - 7 jaar

de dokter een pilletje. Het
miauwen houdt op, maar nu kraait
hij als een haan!. De dokter
probeert allerlei medicijnen uit,
terwijl het mevrouwtje steeds
wanhopiger wordt. Zal haar hondje
ooit weer beter worden?

Waarom dit boek lezen?
Het is een boek met ontzettend
veel herhaling in de tekst. Dit
maakt dat het boek voor kinderen
snel te herkennen gaat zijn. Na een
aantal keren voorlezen, zullen zij
moeiteloos de teksten mee kunnen
opdreunen.
Voor jou als voorlezer van het
verhaal is het leuke dat zodra je
zelf de teksten goed weet, ook kan
gaan spelen met sommige het
verhaal. Verander bijvoorbeeld de
dierengeluiden die gemaakt
worden en kijk eens hoe de
kinderen hierop reageren.
Je zult merken dat hierdoor het
verhaal over Rambamboelie nooit
gaan vervelen. Wat mij betreft een
echte aanrader dus om voor te
lezen.
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