
TERCÜME FIŞI: OKULDAN EBEVEYNLERE TEMEL MESAJ 

Türk

Hollanda’ca öğrenmek ister misin? www.huizenvanhetnederlands.be web sitesinden, 
gidebileceğiniz, size yakın olan bir yer arayın veya çocuğunuzun okulundan bilgi edinin.

VERTAALFICHE: BASISBOODSCHAP VAN SCHOOL AAN OUDERS

Nederlands

Wil jij Nederlands leren? Zoek een plaats in de buurt waar jij terecht kan op  
www.huizenvanhetnederlands.be of vraag het even na op de school van jouw kind.

Thuis lezen is belangrijk Evde okuma önemlidir
Hoe meer een kind leest,  hoe beter het gaat lezen. Als ouder kan je je kind helpen 
lezen plezierig te maken. 8 tips.

1 Haal samen boeken in huis. In de bibliotheek vind je een uitgebreid aanbod. De 
bibliotheekmedewerker(s) helpt jullie met advies. 

2 Waak mee over het niveau van het boek. De vijfvingertest is een eenvoudig trucje om te 
achterhalen of het boek geschikt is voor je kind: lees de eerste bladzijde van het boek. Je 
kind telt op de vingers de woorden die te moeilijk zijn. Meer dan vijf vingers? Dan wacht 
je nog even met dit boek.

3 Laat je kind kiezen wat het wil lezen: een strip, gedicht, moppenboek, prentenboek, 
magazine … De variatie aan leesmateriaal maakt lezen leuk en aantrekkelijk.

4 Praat met je kind over de inhoud. Vraag of de personages leuk zijn, of het verhaal 
spannend is, het thema interessant is …

5 Samen lezen is fijn en gezellig. Bekijk eerst wat je leest: wat staat er op de kaft, welke 
prenten zie je, vind je het mooi? 

6 Betrek je kind altijd en overal bij lezen: wanneer je een verkeersbord, reclameboodschap, 
recept … leest. Lezen kan overal: aan tafel, in de auto, in bed, in de winkel ... 

7 Blijf voorlezen, ook als je kind zelf kan lezen. Voorlezen verrijkt de woordenschat van je 
kind, ontspant en geeft leesplezier aan kinderen die moeite hebben met lezen.

8 Doe mee, lees zelf ook. Voorbeeldgedrag is erg belangrijk.

(Bron: www.iedereenleest.be)

Bir çocuk ne kadar fazla okursa, o kadar daha iyi okuyacaktır. Bir ebeveyn olarak 
çocuğunuzun okumaktan keyif almasına yardımcı olabilirsin. 8 ipucu veriyoruz.

1 Eve kitapları birlikte alın. Kütüphanede kapsamlı bir sunum bulacaksınız. kütüphaneci (ler) 
size tavsiyelerde bulunarak yardımcı olacaktır.

2 Kitabın düzeyi konusunda siz de göz kulak olun. Beş parmak testi, herhangi bir kitabın 
çocuğunuz için uygun olup olmadığını belirlemek için basit bir araçtır: Kitabın ilk sayfasını 
okuyun. Çocuğunuz, anlamadığı zor kelimeleri parmakları ile saymaya başlar. Beşten fazla 
parmak var mı? O zaman bu kitabı biraz daha bekletin.  

3 Çocuğunuz, ne okumak istediğini kendisinin seçmesine izin verin: Çizgi roman, şiir, şaka 
kitabı, resimli kitap, dergi… Okuma malzemesinin çeşitliliği, okumayı eğlenceli ve çekici kılar. 

4 Çocuğunuzla kitabın içeriği hakkında konuşun. Kitapta yer alan karakterlerin eğlenceli veya 
hikayenin heyecanlı, ya da konunun ilginç olup olmadığını çocuğunuza sorun. 

5 Birlikte okumak hoş ve güzel bir etkinlik. Her şeyden önce ne okuduğunuza bir bakın: 
Kitabın kapağında ne yer alıyor, hangi resimleri görüyorsun, güzel buluyor musunuz?  

6 Çocuğunuzu okumaya her yer de ve her zaman iştirak etmesini sağlayın: Bir trafik işareti, 
bir reklam, bir yemek tarifini ... okuduğunda. Okuma her yerde mümkündür: Masanın 
üzerinde, arabada, yatakta, dükkanda ...

7 Çocuğunuz kendisi okuyabiliyor olsa bile, siz kendisine okumaya devam edin. Okuma, 
çocuğunuzun kelime haznesini zenginleştirir, rahatlatır ve okuma güçlüğü olan çocuklara 
okuma keyfi sağlar. 

8 Siz de katılın, kendiniz de okuyun. Örnek davranış son derece önemlidir.

(Kaynak: www.iedereenleest.be)


