
2 0 2 2

BOEKENTIPS

Rijmwoorden voorlezen
Een tip van Jennifer Weerman

Vooral kinderen die te maken hebben met dyslexie baat
hebben bij (voor)lezen op rijm. Zij raken namelijk door het ritme
van het rijmen vertrouwd met de taal, waardoor dit een
gunstig effect zou hebben op de dyslexie. 

Verhalen voorlezen die geschreven zijn in rijm, helpen kinderen
om onderscheid te gaan maken in het herkennen van klanken.
Zij zullen sneller kunnen aangeven welke woorden hetzelfde
zijn en welke woorden verschillend zijn. 

 Dit heeft ook later nog een voordeel wanneer het kind zelf
gaat lezen of gaat leren schrijven. Doordat het kind een
onderscheid kan maken in zelfde woorden en verschillende
woorden, is het uiteindelijk ook beter in staat op verschillende
letters op papier te onderscheiden. 

Wist je dat?
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De Gruffalo
Specificaties boek: 

Een boek die voor alle leeftijden.

Het boek is volledig op rijm

geschreven en dat maakt het boek

leuk en interessant om te lezen

voor jong en oud.  De prachtige

tekeningen bij de tekst zorgen voor

een extra genot om het boek door

te willen bladeren. 

Door het boek vaker voor te lezen,

zul je merken dat kinderen de tekst

steeds gemakkelijker mee kunnen

opdreunen. En ondanks dat, willen

zij toch steeds weer opnieuw dit

boek voorgelezen krijgen. Nu zal

dit ongetwijfeld ook wel komen

door de gruffalo in het boek. Een

bijzonder beest die eigenlijk toch

niet kan bestaan? Of wel soms? 

In boeken kan natuurlijk alles. Een

echte aanrader dus om als

voorleesboek erbij te pakken. En

mochten de kinderen nu zelf oud

genoeg zijn en zelf kunnen lezen,

dan zou ik zeggen, laat hen jouw

eens dit geweldige verhaal

voorlezen en geniet van dit super

leuke verhaal vanuit de beleving

van een kind.  

Een gruffalo? Wat is dat voor een
beest? Vos, Uil en Slang hebben
nog nooit van hem gehoord. 
Alleen Muis weet precies hoe hij
eruitziet. Maar dat hij er echt
eentje zou tegenkomen - dat had
Muis toch niet verwacht ... 

Taal: Nederlands

Bindwijze: Hardcover

Aanbevolen leeftijd: 0 - 99 jaar

Inhoud boek

Waarom dit boek lezen?
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