
Op weg naar het eerste leerjaar … 
 

 

 

Voorbereiden op lezen en schrijven 

 

Het goed ‘visueel kunnen waarnemen’ is belangrijk bij het leren lezen. Als een 

kind leert lezen, moet het namelijk ook het verschil zien tussen de letters vb. m-

n, o-a, b-d. Een kind moet ook de letters en woorden kunnen herkennen en 

(letters) kunnen onthouden.  

 

 

Enkele tips visuele waarneming: 

 Je kan je kind aanmoedigen om naar details te kijken door vraagjes te 
stellen vb. Welke kleur heeft/had de ballon op de prent? Wat heeft/had 
het kindje in zijn hand?  

 

 Er bestaat ook veel speelgoed waarmee een kind kan oefenen op de 
visuele waarneming.  
-  Lottospelen, kaartspelen, electro, domino (welke prentjes zijn gelijk?) 

 -  Puzzels, Mini-loco 
 -  Memory-spelen (voor het visueel geheugen) 

-  Scrabble (vb. je kan het kind dezelfde lettertjes laten samenleggen –   
   opmerking: het is niet de bedoeling dat een kind uit het 3e kleuter al   
   leert lezen; het gaat gewoon om het zien van dezelfde vormen!) 

 

 In sommige kranten/tijdschriften vind je de opdracht: ‘zoek de 7 
verschillen’ tussen 2 prenten. 

 
 

  

http://www.google.be/imgres?q=tips&um=1&hl=nl&biw=1366&bih=671&tbm=isch&tbnid=-4E3TNFLs6uvLM:&imgrefurl=http://holebi.onderwijsweb.net/onderwijs/meso/tips&imgurl=http://holebi.onderwijsweb.net/files/idee.gif&w=297&h=317&ei=EtU4UKT8LqX80QWyz4DACw&zoom=1&iact=hc&vpx=173&vpy=165&dur=4847&hovh=232&hovw=217&tx=127&ty=121&sig=117960417793895737144&page=1&tbnh=135&tbnw=126&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:122


Op weg naar het eerste leerjaar … 
 

 

 

Het goed ‘auditief kunnen waarnemen’ is belangrijk bij het leren lezen en 
schrijven. Sommige klanken lijken immers erg op elkaar vb. f-v, s-z, … Het kind 
moet dit verschil kunnen horen. Een kind moet ook leren onthouden wat het 
gehoord heeft vb. vis is v-i-s.  
 

Enkele tips auditieve waarneming: 

 Je kan je kind stimuleren om aandachtig te luisteren naar de geluiden in 
de omgeving (vb. dierengeluiden, geluiden in het verkeer, …) 

 

 Hiernaast zijn heel wat ‘auditieve spelletjes’ mogelijk.  
 -    Luisteren naar een verhaaltje en nadien vraagjes erover stellen 

- Geluiden opnemen op cassette en het kind laten raden wat het is 
- Rijmwoordjes zoeken vb. welk woord rijmt op’ taart’? 
- Nog woordjes zoeken die beginnen met de letter ‘s’ van ‘sok’ 
- Woordjes laten zoeken die eindigen met de letter ‘r’ of het buikje ‘ee’  

hebben (vb. van beek)  
- Klanken (gelijkend én verschillend) voorzeggen en het kind laten 

zeggen of hij/zij een verschil hoort 
- Spring (of klap) een woord in stukjes: vb. boe-ken-tas 
- Raad een woord dat ik in stukjes zeg: vb. sin-ter-klaas of s-i-n-t  
- Het aanleren van versjes en liedjes (auditief geheugen) 
- Geheugenspelletjes vb. ‘Jantje ging op reis en hij nam mee….’ (telkens 

1 artikel bijvoegen en herhalen) 
 


