
 

              

 

De Nationale Voorleesdagen 2016 

 

Van woensdag 27 januari tot en met zaterdag 6 februari vinden De Nationale Voorleesdagen 2016 

plaats, met als landelijke aftrap Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 27 januari. 

De doelstelling van deze campagne is ‘het stimuleren van het voorlezen aan kinderen die zelf nog 

niet kunnen lezen’. De doelgroep zijn ouders van en professionals die werken met baby's, peuters 

en kleuters (kinderen van 6 maanden tot 6 jaar).  

 

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor lezen en leesplezier. Kinderen die van jongs af 

aan zijn voorgelezen, zijn gemotiveerd om te leren lezen, ze blijken taalvaardiger te zijn en 

begrijpen teksten beter. Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, maar bovenal 

bezorgt het de kinderen (en hun ouders) heel veel plezier!  

 

Wie komen er voorlezen? 

 

Kindercentrum De Kleine Machinist heeft een uitgebreid programma. Vanuit De Machinist komt 

Ton (dé klusjesman van De Machinist) voorlezen. Op alle groepen komen vaders en moeders 

voorlezen en zelfs Miko en Paul (oud-Matrozen) komen voorlezen. Marion leest voor in haar 

kinderatelier Punt 5 en Fréderique leest voor in haar Kleine Avonturen Park. Vanzelfsprekend gaan 

de kinderen ook naar de Centrale Bibliotheek en mogen ze weer in de etalage van boekhandel Van 

Gennep luisteren en kijken naar een goed verhaal.  

 

Prentenboek van het Jaar 

We hebben er een geitje bij!, geschreven door Marjet Huiberts en 

geïllustreerd door Iris Deppe, is verkozen tot Prentenboek 

van het Jaar 2016. 

In We hebben er een geitje bij! is op de kinderboerderij een 

nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het babygeitje heeft 

gevonden, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, 

die elk op hun eigen manier uiting geven aan hun 

blijdschap over de geboorte van het nieuwe geitje. 

 

 

Het Prentenboek van het Jaar wordt gekozen uit het aanbod van 

peuterboeken in 2014. Een belangrijk criterium is dat het boek voldoende aanknopingspunten 

biedt voor interactie met de peuters en verwerking in hun spel na het voorlezen.  
 

                 De Nationale Voorleesdagen worden georganiseerd door Stichting CPNB, op initiatief van Stichting Lezen. 

  


