BoekStart
in de kraamzorg
het belang van voorlezen

Als er net een kindje is geboren, komt er van
alles op de nieuwe ouders af. Voorlezen is niet
het eerste waaraan zij denken. Maar boekjes
ontdekken, samen kijken en lezen is plezier voor
twee, gezellig en leerzaam. Het is goed voor
de taalontwikkeling van de baby én voor de
hechting. Jij kunt als kraamverzorgende ouders
stimuleren om talig bezig te zijn.

Vertel in jouw gezin over BoekStart
en het belang van voorlezen

Dit kun je nog meer doen
Doe het voor. Laat ouders zien dat praten en samen

Hoe jonger je begint met voorlezen, hoe beter dit

voorlezen zorgt voor geluksmomenten met de baby.

is voor de taalontwikkeling van de baby. De meeste

Door dit voor te doen ervaren ouders hoe je leest met

ouders zijn zich hiervan niet bewust!

een baby.

Huilt de baby veel? Door te zingen of tegen hem te

Geef de folder Hoe werkt Boekstart? aan de ouders.

praten ontspant hij. Samen met de baby bezig zijn met

Ze krijgen het leuke BoekStartkoffertje met twee gratis

een boekje geeft rust.

boekjes als ze hun baby lid maken van de Bibliotheek.
Ook het lidmaatschap is gratis.

De BoekStarthoek in de Bibliotheek is speciaal ingericht
met bijvoorbeeld een box. Er zijn babyboekjes, die na

Als je in de gelegenheid bent, is het leuk om boeken uit

het uitlenen worden gereinigd door de Bibliotheek. Ook

de Bibliotheek te halen voor je kraamgezin om oudere

zijn er boeken over opvoeden. Ouders ontmoeten er

kinderen uit voor te lezen.

andere ouders, bijvoorbeeld in het babycafé of tijdens
speciaal georganiseerde bijeenkomsten over voorlezen.

Herken je iemand die mogelijk laaggeletterd is?
Lees hoe je ouders hierbij kunt ondersteunen op

Wijs ouders op de website speciaal voor ouders:

www.lezenenschrijven.nl, tabblad ‘Wat kan ik doen’.

boekstart.nl. Daar zijn boekentips te vinden en
informatie over voorlezen. Maar ook informatie over

Neem contact op met de BoekStartcoördinator uit

de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind.

jouw werkgebied; kijk hiervoor op www.boekstart.nl,

Ook is er de BoekStartapp, gratis te downloaden voor

tabblad ‘Waar’. Vertel dat je aandacht besteedt aan

IOS en Android. Op boekstart.nl staat ook het gratis

BoekStart en dat je graag op de hoogte wilt blijven

e-magazine BoekStart voor jou!

van nieuwe ontwikkelingen en materialen. Je kunt er
ook terecht voor BoekStartfolders om uit te delen in je

Merk je dat de ouders zelf niet lezen of daar moeite

gezinnen.

mee hebben? Praten bij wat je doet en liedjes zingen
voor je kindje zijn heel belangrijk. Er bestaan boekjes

Volg de geaccrediteerde e-learning Taalstimulering

zonder tekst waarbij je zelf een verhaaltje kunt

door voorlezen. Deze e-learning ondersteunt

vertellen in je eigen woorden of in je eigen taal.

kraamverzorgenden bij het stimuleren van
voorlezen bij het jonge kind (0-4 jaar). De e-learning
is opgenomen in de leeromgeving van het
Kenniscentrum Kraamzorg.

© Stichting Lezen (oktober 2021)
BoekStart is een niet-commercieel leesbevorderingsprogramma, dat is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met
de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma uit. Het programma wordt onder de noemer Kunst van Lezen
gefinancierd door het ministerie van OCW.
Foto: Nationale Beeldbank

