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Leespraat

Leespraat
Bij Leespraat gaat de ontwikkeling van praten en lezen 
hand in hand. Door het visueel oefenen met leeswoora
den gaat een kind meer en beter praten, kan hij woorden 
gemakkelijker oproepen en langere zinnetjes maken. De 
methode wordt spelenderwijs aangeboden en sluit aan bij 
het ontwikkelingsniveau van het kind. Er wordt gewerkt 
vanuit de interesse en de woordenschat van het kind. 
Lezen is vanaf het begin al begrijpend lezen.

In de praktijk
Het lezen wordt gecombineerd met allerlei spelvormen 
en opdrachtjes zoals lotto en memory. Kinderen zien het 
woord in eerste instantie als geheel, net zoals ze een plaa
tje herkennen. Alle woorden die gekozen worden, moeten 
functioneel en/of betekenisvol zijn voor het leren praten. 
Het kunnen allerlei woorden zijn, zolang het maar ondera
werp van gesprek is voor het kind. Vooral in het begin 
wordt gebruik gemaakt van foto’s en plaatjes om het >> 

Soms lukt het kinderen met een beperking niet om goed te communiceren. Het kind wil iets duidelijk 
maken, maar andere mensen begrijpen hem niet. Ook begrijpt het kind niet wat anderen hem willen 
vertellen. Vooral voor ouders is dit erg lastig. Wat bedoelt mijn kind, wat wil hij ons duidelijk maken? 
Heeft hij pijn, dorst, of is er iets anders aan de hand? Misschien snapt het kind zijn omgeving wel, 
maar kan hij dat zelf niet goed vertellen. 

(voorkant)



kind te motiveren, maar zo snel mogelijk wordt de aana
dacht volledig gericht op de woordbeelden. Het visueel 
herkennen van woorden en klanken gaat vooraf aan het 
auditief waarnemen. Hierdoor kunnen vooral de jonge en 
auditief zwakkere kinderen, die nog niet aan de ‘schoolse’ 
leesvoorwaarden voldoen, toch vroeg met lezen begina
nen.

Het opschrijven en lezen van woorden en zinnen moet 
een gewoonte worden, op een manier die vergelijkbaar is 
met het ‘gewone’ leren praten. Dus in de dagelijkse oma
gang, al kletsend met ouders, familie en vrienden. Zo leert 
het kind om het leren lezen in te zetten in de dagelijkse 
praktijk en wordt het echt onderdeel van het dagelijkse 
leven.

Voor wie is Leespraat geschikt?
De methode is zeer geschikt voor jonge kinderen (vanaf 
2a3 jaar) die visueel sterker zijn dan auditief. Dit komt vaak 

voor bij kinderen met Downsyndroom en kinderen met een 
spraaktaalprobleem of ontwikkelingsachterstand. 

Waar wordt Leespraat gegeven? 
Leespraat kan op verschillende plaatsen gegeven wora
den. Thuis, in de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, 
op school of op een speciale voorziening zoals een kina
derdagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsacha
terstand of een verstandelijke beperking. 

 Contact
 Wilt u meer informatie over Leespraat, of heeft u 
 vragen over andere vormen van ondersteuning die 
 Daelzicht biedt? Neem dan contact op met onze 
 Cliënt Servicedesk via 0475 - 57 73 33 of mail naar 
 clientservicedesk@daelzicht.nl.
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