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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het
overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16
Auteurswet kan men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl).

De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke
bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen
zich alsnog tot de uitgever wenden.

Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord
te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van Edu’Actief,
te vinden op www.edu-actief.nl.
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Over dit project
Inleiding
Voorlezen is een belangrijk onderdeel van de taalstimulering bij kinderen. Samen met drie
medestudenten verdiep jij je in de taalontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. In de
opdracht die daarop volgt, gaan jullie naar aanleiding van een thema met jeugdboeken een
product ontwerpen.

Voorlezen is een belangrijk onderdeel van de taalstimulering
bij kinderen.

Leerdoelen
• Je kunt het belang van voorlezen binnen de taalontwikkeling beschrijven.
• Je kunt boeken kiezen die passen bij een thema en het ontwikkelingsniveau van een

kind.
• Je kunt een voorleeskoffer ontwerpen die aan de eisen van de opdrachtgever voldoet.
• Je kunt met de voorleeskoffer een voorleesactiviteit organiseren en uitvoeren.
• Je kunt anderen informeren over het product.

Projectbeschrijving

Casus
Kindercentrum De Babbelboot staat midden in een kinderrijke buurt. Op de dagopvang
en BSO worden kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar opgevangen. Dagelijks komen
veel kinderen uit verschillende culturen met elkaar in contact. Het kindercentrum heeft
per dag 175 opvangplaatsen voor kinderen. De pedagogisch medewerkers werken er op
een kindgerichte manier. Met respect en aandacht voor ieder kind wordt er elke keer
weer een leuk en uitdagend programma in elkaar gezet.

Kindercentrum De Babbelboot vangt ook veel kinderen op die anderstalig of meertalig
worden opgevoed. Er is daarom veel aandacht voor taalstimulering. Er wordt gewerkt in
verschillende thema’s.
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