Interactief voorlezen:
met dove en slechthorende kinderen

plezier
voor twee !

Met interactief voorlezen ontdek je samen met je kind het verhaal.
Zo stimuleer je niet alleen de taalontwikkeling, maar ook de
sociaal-emotionele ontwikkeling. Als je interactief wilt voorlezen,
laat je de letterlijke tekst van het verhaal los. Je vertelt het verhaal
samen met je kind. Daarbij volg je de aandacht van je kind, je
reageert op de initiatieven van je kind en stelt vragen aan je kind.
Zo beleef je samen het verhaal! Neem daar de tijd voor en geef je
kind ook de tijd om te kijken en het initiatief te nemen. Laat je kind
zelf het boek vasthouden en de bladzijden omslaan.

Deze film laat zien
hoe je interactief
kunt voorlezen met
je kind.
youtu.be/UTOHrHg04w
In 5
stappen
Voor meer informatie kun je contact opemen met de FODOK,
Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI
www.fodok.nl

LEESB E VO RDER I NG

Deze flyer kwam tot stand door een nauwe samenwerking tussen de FODOK,
Kentalis, NSDSK en Pento en dankzij subsidie van het ministerie van OCW.
Foto’s: Dick Sijtsma. Tekst: Evelien Dirks, Mariën Hannink, Joke Hoek en Loes Wauters.

Interactief voorlezen in 5 stappen

1

BEREID VOOR
Lees het boek eerst een keer zelf door. Leg leuke passende voorwerpen
klaar, zoek de gebaren op, bedenk hoe dit verhaal aansluit bij jouw kind.
2

INTRODUCEER

Kijk samen naar de kaft en de titel. Bedenk
samen waar het boek over zou kunnen gaan.
Herkennen jullie samen bekende onderwerpen
of belevenissen? Het gebruik van
materialen trekt de aandacht van je
kind en zorgt voor meer begrip.
3

youtu.be/2EXf4QwXS-Y

VERTEL SAMEN HET VERHAAL

Kijk samen naar de plaatjes en vertel in je eigen
woorden wat je ziet. Gebruik gebaren en mimiek.
Volg de aandacht van je kind en haak daar op
in. Stel vragen over de plaatjes en praat ook over
de bijbehorende gevoelens en gedachten.
Mimiek doet wonderen!
4

youtu.be/4OR9dZypjg4

PRAAT NA

Blader samen nog eens terug, knutsel en
teken over het verhaal. Misschien wil je
kind het verhaal naspelen of een activiteit
doen die aansluit bij het verhaal.
youtu.be/uvj9I6lp3Sk

5

KOM ER LATER OP TERUG

Praat ook naderhand over het boek, bijvoorbeeld als je kind iets
beleeft dat ook in het boek gebeurt. Pak eventueel het boek
er nog eens bij om te bladeren of zelfs nog een keer te lezen.
Kinderen vinden het leuk om
vaker hetzelfde boek te lezen.
Herhaling is goed en je kunt elke
keer weer iets nieuws toevoegen.

