ekenen

lezen
dyslexie

schrijven

LEREN LEZEN

taal

HET JUISTE BOEK

dyslexie

P R A K T IJ K

spelling

taal

dys lexie

VOOR

rekenen lezen
taal
dyslexie
spelling

lezen

spelling

taal

R E M E D IA L
T E A C H IN G
EXLOO

schrijven

schrijven
motoriek

spelling

UW KIND

rek enen

spelling
schrijven

ONZE ZORG

lezen

dyslexie

spelling

D YSLEXIE

taal

LEZEN
SPELLING

rekenen
schrijven

T AAL

lezen

P RAKTIJK V OOR R EMEDI AL T E ACHIN G E X LOO
V ALT HERWE G 6 A, 7875 TB E XLOO
E- M AIL : IN FO@ RT - EX LOO. N L
T ELEFOON : 0591-549136

SCHRIJVEN
R EKENEN

BEGINNENDE LEZERS

9. Ster-serie, Dolfijn-serie, Salto-serie,
spetterserie; uitgeverij Zwijsen
10. Busser: Koen en Lot; uitgeverij Van
Holkema en Warendorf.

Wat zijn leesboeken die onze kinderen graag
zouden willen lezen?

V LOTTE LEZERS

HET JUISTE LEESBOEK

•

geen dikke boeken, maar juist dunne

•

korte afgeronde verhalen

•

boeken over huis, tuin en
keukenonderwerpen, vanwege de
herkenbaarheid en voorspelbaarheid.

•

de aardigste en begrijpelijkste leesboekjes
zijn die waarin een auteur iets te vertellen
heeft, verhalen die zich op natuurlijke
wijze ontwikkelen.

Hieronder volgen een aantal boekenseries die
erg populair zijn bij kinderen. Ze zien er
aantrekkelijk uit, hebben een duidelijke
bladopmaak en het verhaal wordt (m.n. bij de
Klavertjes serie) duidelijk geïllustreerd. Bij
veel boeken, zeker de boeken die op no. 1 t/m
7 staan, ondersteunen de plaatjes het verhaal.
Maak hier gebruik van door voor het lezen van
de bladzijde samen te kijken naar wat er op de
plaatjes te zien is. Leuke series zijn:
1. De Klavertjes serie; uitgeverij Kluitman
2. Dit lees ik / Lezen is leuk / Ik ga lezen;
uitgeverij Kluitman
3. Samen leesboeken; uitgeverij Zwijsen
4. Versjes voor beginnende lezers; uitgeverij
Zwijsen
5. Maan Roos Vis samenleesboeken
6. Leessleuteltjes; uitgeverij Malmberg
7. Doorleesboekjes; uitgeverij Bekadidact
8. Kimserie, Pof de prof; uitgeverij Dijkstra
Zeist

D YSLECTISCHE LEZERS
Voor dyslectische kinderen is het belangrijk boeken
te kiezen die direct vanaf de eerste bladzijde
spannend of boeiend zijn, zoals bijvoorbeeld:
1. Dolfje Weerwolfje of de Griezelbus van
Paul van Loon

Voor vlotte lezers zijn herkenbare, originele,
spannende, grappige of informatieve teksten
leuk om te lezen. Deze hoeven niet per
definitie aan het AVI-niveau te voldoen. Vlotte
lezers gebruiken meer strategieën om erachter
te komen wat er staat en schrikken
bijvoorbeeld niet van een letter “die ze nog niet
gehad hebben”. Leuke leesboeken series zijn:
1. Raketjes; uitgeverij Zwijsen

2. Meester Jaap en andere boeken van Jaques
Vriens
3. Boeken van Carry Slee

2. Bolleboos; uitgeverij Zwijsen
3. Usborne beginners; uitgeverij Usborne

Voor dyslectische kinderen zijn er ook speciale
series uitgegeven zoals bijvoorbeeld:

4. Kijkdoos; uitgeverij Wolters Noordhoff

1. Zoeklicht Dyslexie van uitgeverij Zwijsen

5. Wie ben ik?; uitgeverij Piramide

2. De Kokkelreeks van uitgeverij de Inktvis

6. Het leven van …; uitgeverij Coronaboek

3. De meesterclub voor dyslectische kids van
Marion van de Coolwijk
Ook zijn er luisterboeken, makkelijk lezen
boeken en kijkboeken. Voorbeelden van
kijkboeken zijn bijvoorbeeld de boeken uit de
Kijkdoos-serie of de Ooggetuigen-serie.

7. Vos en Haas; uitgeverij Lannoo
8. Hoera, ik kan lezen; uitgeverij De Vier
Windstreken
9. Kanjerboekjes; uitgeverij Bekadidact
10. Verder kunnen hele vlotte lezers natuurlijk
terecht bij “voorleesboeken” voor hun
leeftijd, zoals Pluk van de Petteflet, Pippi
Langkous, Het Zakmes, of prentenboeken.
Leestechnisch zijn dat moeilijke boeken,
maar ze hebben wel het goede
belevingsniveau, dat is bij de meeste
niveauleesboekjes van hogere AVI-niveaus
wel anders: een kind uit groep 3 is niet
dagelijks bezig met de discotheek en
bendes.

4. Sally Gardner: Sofie het sterkste meisje ter
wereld
5. Vivian den Hollander: Spekkie en Sproet
en het vreemde briefje
6. Pudding Tarzan van Kirkegaard

Leuke leesboeken over kinderen met dyslexie:
De smoezenkampioen
De Dominee van Dreutelen
Ga jij maar op de gang
IK BEN NIET BOM ! (De meesterclub van
dyslectische kids).

