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Lezen – Een goed begin 

  

Lezen is niet alleen een essentiële 

levensvaardigheid, het gaat dieper dan dat. Lezen 

met jouw kind versterkt jullie band. Een 

levenslange voorliefde voor boeken en lezen als 

manier om te ontspannen moet worden 

aangemoedigd. Het draagt bij aan geletterdheid, 

stimuleert communicatieve vaardigheden, 

voorstellingsvermogen, een verlangen om meer 

van de wereld te begrijpen en honger naar 

kennis.  
 

Samen zitten en kijken naar een boek en praten 

over de inhoud van het boek, dat zouden alle 

ouders en leerkrachten eigenlijk moeten doen en 

als er sprake is van zo’n complexe aandoening als 

het Rett syndroom, moet deze activiteit nog veel meer aandacht krijgen.  

 

Net als voor iedereen, samen lezen met iemand met het Rett syndroom;  
 

• Ondersteunt het taalbegrip, 

• Helpt bij het ontdekken van het concept ‘tekst’ in relatie tot gesproken woorden, 

• Stimuleert oogbewegingen van links naar rechts om de tekst te volgen, 

• Ondersteunt het ontwikkelen van vertelvaardigheid door te praten over het verhaald en de 

illustraties. 
 

Hoewel de punten hierboven misschien ontmoedigen, is de methode in werkelijkheid heel eenvoudig en 

uitvoerbaar door iedereen, ongeacht de leeftijd.  
 

Ga samen zitten en kies een goed boek. 

Idealiter wordt het boek gekozen door de persoon met het Rett syndroom. Ondersteun de selectie van 

een leeftijdsadequaat boek en voldoende variatie. 
 

Lees!  

Lees gewoon, hardop. Beweeg met je vinger onder de woorden terwijl je leest. Wijs naar de woorden. 

Dit kunnen namen of veelvoorkomende woorden zijn.  
 

Reageer op wat je leest.   

Als iets rijmt, reageer daarop! Laat de rijmwoorden zien, benoem welke letters hetzelfde zijn en welke 

verschillend. Als er een nieuw of ongebruikelijk woord gebruikt wordt, wijs het dan aan. 
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Maak het interactief. 

Als een personage iets gemeens, grappigs of doms doet, reageer je daarop. Vraag aan de persoon 

waarmee je leest of zij het er mee eens is. Hopelijk is het gelukt om een ja/nee reactie vast te stellen. 

Lees niet alleen de woorden, praat over wat er gebeurt.  
 

Voeg aan het onderwerp toe. 

Als het boek illustraties heeft, praat je daarover. Houd in de gaten waar de persoon waarmee je leest 

naar kijkt op de pagina. Bijvoorbeeld: als het verhaal gaat over een vogel, zal de persoon ook kijken naar 

een illustratie om de vogel te zoeken. Wijs ook op details in de illustratie die niet in de tekst voorkomen. 
 

Vraag om meningen. 

Aan het einde van het boek, vraag je de persoon of ze het leuk vond. Bedank haar voor de aandacht en 

geef jouw mening over het verhaal en leg het uit.  

 

Beperk het lezen niet tot het voorleesmoment. Het is gemakkelijk in te passen in het alledaagse leven.  

 

Hieronder geven we een aantal tips om geletterdheid te bevorderen:  
 

- Wijs op woorden die bekend zijn voor de persoon; bijv. haar naam, woorden zoals “papa” of “mama”.  
 

- Wijs op woorden op (verkeers)borden, menukaarten en folders. 
 

- Wijs op kleine woorden: bijv. “de” - woorden die niet in losse klanken opgedeeld kunnen worden.  
 

- Als de persoon waarmee je werkt, net begint aan de lees-reis, moedig dan het zoeken naar letters aan, 

bijvoorbeeld: programma’s die de nadruk leggen op letters, posters met het alfabet, zing liedjes over het 

alfabet etc. 
 

- Als je de basis onder de knie hebt en je vertrouwen hebt in jezelf, kun je meer complexe 

lettercombinaties aandacht geven: sch-, ch-, -ng etc.  
 

- Zorg dat de ondertiteling zichtbaar is als de televisie of film aanstaat. Er is zijn sterke vermoedens dat 

dit op een waardevolle manier bijdraagt aan het leren lezen.  

 

Alles wat we hierboven beschreven hebben, is precies hetzelfde als wat je zou doen voor ieder 

willekeurig kind dat leert lezen. 

 

De sleutel ligt, altijd, in de aanname! PRESUME COMPETENCE.  
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Lezen – De volgende stap 

Als je je comfortabel voelt bij het lezen met de person met het Rett syndroom, is het tijd voor de 

volgende fase.  
 

Zoals beschreven in het informatieblad over Modelleren, 

kunnen geprinte pagina’s uit de spraakcomputer 

gelamineerd worden om te gebruiken tijdens het lezen. 

Dit doen we niet alleen om de communicatie te 

ondersteunen, maar ook om de kinderen bloot te stellen 

aan voldoende voorbeelden van taal en vocabulaire.  
 

• Terwijl je leest, gebruik je geprinte pagina’s 

over lezen.  
Dit kan vocabulaire zijn zoals; “pagina omslaan”, 

“volgende”, “favoriet” en andere woorden. Je zou ook 

een geprinte pagina kunnen gebruiken met positieve 

meningswoorden; “leuk”, “grappig”, “wow!”, “tof!”, “fantastisch”, “super” etc. en daarnaast een met 

negatieve meningswoorden zoals, “dat is irritant”, “stom”, “eng”, “wat slecht!”, “slecht idee”. 
 

• Terwijl je leest, pauzeer op de belangrijke momenten in het verhaal. 
Bijvoorbeeld, als je de pagina omslaat. Gebruik de geprinte pagina met woorden om te modelleren “ik + 

pagina omslaan”. 
 

• Als er dingen gebeuren in het verhaal, wacht dan even en vraag aan de persoon waarmee je 

leest wat zij denkt.  
Gebruik haar ‘beste ja’ om het gesprek op gang te brengen.  
 

• Gebruik Partner Ondersteund Scannen  
Ontdek of ze het goed of fout vindt en gebruik daarna de pagina’s met positieve en negatieve woorden 

om te ontdekken wat ze er precies van vindt.  
 

Vergeet niet dat wij allemaal meer dan één ding kunnen denken, blijf opties aanbieden en reageer op 

de reacties die je ontvangt.  
 

• Als je beiden vertrouwen gewonnen hebt, breidt dan beiden de meningen en gedachtes uit.  

Je kunt beginnen om delen van het verhaal te koppelen aan iets wat in het echte leven gebeurd is.  

Dit is een grote stap vooruit naar belangrijke vaardigheid om situatie te verbinden aan iets anders en 

een verhaal opnieuw te kunnen vertellen. 

 

Ga naar de Partner Ondersteund Scannen en Modelleren informatiebladen voor meer details en 

strategieën. 


