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Het is belangrijk dat kinderen met leesmoeilijkheden plezier beleven aan het lezen. Ook al is dat niet altijd
vanzelfsprekend. Oudere kinderen die moeilijk lezen krijgen nog te vaak boeken aangeboden die wel
aansluiten bij hun leesniveau, maar helemaal niet bij hun interesses of leefwereld. Deze ‘kinderachtige’
boeken zorgen niet voor leesplezier, wel integendeel.
Leesweb vzw heeft dit al lang begrepen. Leesplezier kun je op verschillende manieren bevorderen:






door leesvoer te geven dat aansluit bij de interesses of leefwereld van de moeilijke lezer en tegelijk
vlot leest
door voor te lezen en daardoor boeken toegankelijk te maken die anders buiten het bereik van de
moeilijke lezer blijven
door naar de verfilming van goede jeugdboeken te kijken
door samen te lezen met een moeilijke lezer. Hierdoor komt er sneller een nieuw boekje aan bod;
door luisterboeken aan te reiken als alternatief voor het voorlezen

In Horen Zien en Lezen geven de auteurs een overzicht van boeken voor kinderen tot 12 jaar die het
moeilijk hebben met het lezen. Boeken die in 2007 nog allemaal verkrijgbaar waren. Van elk boek krijg je
meer dan de volledige referentie met ISBN-nummer. Je vindt er ook een beknopte samenvatting van de
inhoud terug. Een leeftijdsaanduiding, trefwoorden en (waar toepasselijk) het AVI-niveau vervolledigen het
plaatje. Alle boeken zijn samengebracht in één van de volgende categorieën:





Zelf lezen
o Reeksen voor moeilijke lezers
o Fictie en niet-fictie boeken die niet tot een specifieke reeks behoren
Voorleesboeken
Het gesproken/verfilmde boek
o Gesproken boeken op meeleestempo
o Luisterboeken
o Cd-roms
o Video’s/Dvd’s van verfilmde boeken

Verschillende registers (op hoofdwoorden, op titel en op trefwoord) achteraan het boek laten je heel snel
de geschikte boeken terugvinden. Een lijst met interessante websites vervolledigt het geheel.
Een keuzelijst die in elke school, elke bibliotheek moet aanwezig zijn.
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