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Woord vooraf 

 
Dit is een boekje voor kleuters.  
Door hen voor te lezen, stimuleer je hun ontluikende geletterdheid. 

 
Dit is een boekje voor kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar. 
Niet alle versjes kunnen door eerste lezers gelezen worden. Wanneer het wat moeilijk wordt, lees jij even voor.  
In dit boekje komen de specifieke leesmoeilijkheden t.e.m. AVI 5 aan bod. 

 
Dit is een boekje voor kinderen van het vierde en vijfde leerjaar, die moeilijk kunnen lezen en op een prettige manier willen oefenen.  
Lees beurtelings een zin en laat hen het ritme in de versjes ontdekken, zo wordt de leestaak niet te zwaar. 

 
Dit is een boekje dat de visuele waarneming aanscherpt. 
De tekeningen tonen vaak een detail of een ongewone zijde van een dier. 
Anderzijds moeten de letters volledig de aandacht trekken door de sobere lay-out.  

 
Dit is een boekje dat aanzet tot schrijven. 
Je kunt het kind uitnodigen om met een vinger over de letters met pijltjes te glijden. Zo kan je het correcte schrijfspoor inoefenen. 

 
Dit is een boekje dat de articulatie oefent en de woordenschat uitbreidt. Naast een leesboekje is het ook een "leerboekje". 
Ik heb niet altijd voor de gemakkelijkste woorden gekozen, maar onderschat jonge kinderen niet: ze staan heel open voor nieuwe woorden. 

 
Dit is een boekje dat aanzet tot spelen met taal. 
Eén woord heeft soms meer dan één betekenis en dat kan grappige situaties opleveren. 

 
Dit is een boekje waarbij je de naam of de initialen van het kind als aanzet kan gebruiken om een versje te lezen.  
Ze vinden het best wel spannend om naar hun eigen letter te zoeken en misschien vinden ze zelfs hun naam... 

 
Dit boekje behandelt eerst alle letters van het alfabet behalve de letters q, x en y. Bij de klinkers vind je steeds de korte en de lange klinker. 
Daarna komen de meerklanken en moeilijke medeklinkerverbindingen aan bod.  

 
 

Betty Vleeschouwer 
Logopediste 

 

Voor mijn kleinkinderen 
 
Voor alle kinderen met leesmoeilijkheden 
 
Voor alle kinderen die graag versjes lezen 

 
 
 

Met dank aan Boudewijn en Peter 
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a in kat 
                                                                               

    

                        

          

Anke, de kat, 

jaagt graag op een muis. 

Zie je haar klauw, 

dan is het niet pluis. 

Melk vindt ze lekker, 

dan zegt ze "miauw" 

en snort ze en ronkt ze, 

dan aai ik haar gauw. 



          aa 

       

 

                aa  

aa  

aa van aap 

Daan, de aap, 

eet een banaan. 

Een boom, een tak, 

hij hangt eraan. 

Hij lijkt op jou, 

hij lijkt op mij. 

Daan, de aap, 

hij maakt me blij! 



 
 

 
 

 
           
 
 

 

                                              

 

         

             Welke letter is geen “b”? 

b van beer 

b”????????????????????????????????????????????????????????

Ben, de beer,   
die eet graag zalm 
maar ook honing, 
houdt hem kalm! 
Zo rechtop, 
is hij heel groot. 
Soms maakt beer 
zich wel eens boos. 
In het bos is er iets loos. 
“Brom, brom, brom“, 
urenlang. 
Zelfs de bomen 
worden bang. 
Maar met beertje in mijn bed,  
heb ik elke dag veel pret. 
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d van das 

Dante, de das,  

mag naar het feest. 

Wat trekt hij aan? 

Wat een gek beest. 

Een hemd, een broek 

maar ook een das. 

Wat krijgen we nu?  

Een das met een das. 

Een das met een stip,  

Dante, de das, 

voelt zich heel hip ! 



 

  

b in web 

“b” achteraan 
lees je als  p” 

Lob-ke, de spin, 
ze weeft haar web. 
Vrieskou en regen, 

je houdt haar niet tegen. 
Hee, ijs op haar web 

als een kunstwerk van kant.
Een drup aan een draad: 

een parel diamant. 



d in hond 

“d” achteraan  

lees je als “t” 

Samson, de hond, 
komt vaak op tv. 

Gert is zijn vriend, 
hij praat er zelfs mee. 

Mijn hondje blaft 
en kwispelt heel veel. 

Vooral als ik lach 
en gek met hem speel. 



 
 

 
 
 
  
 
 

        
 
 
 

 
           
 
 

c van cavia 

Vóór a, u, o 
en een medeklinker, 

lees je “k”. 
Anders lees je “s”. 

Carla 
Claus 
Claudia 
Corneel 
 

cola 
computer 
 

Celien 
Cindy 
 

citroen 
cirkel 
cijfer 
cent 
centimeter 
 

circus 
 

Victor 
Cedric 


