
 

Taalvisite  
Heen en Weer boekje 

Het Heen en Weer boekje  is een praktische hulp bij Taalvisite. Het bestaat uit een 
invulgedeelte en een doelenformulier. Met dit boekje worden wekelijks de nieuwe 
doelen, de vorderingen en het verloop van Taalvisite van het kind gevolgd en actief 
gestimuleerd. Welke boekjes zijn gelezen, welke woorden zijn extra geoefend, etc.  
TIP voor leidster/leerkracht: Het boekje gaat heen en weer tussen Taalvisite thuis en 
KDV/school. Soms wordt dit vergeten door ouder en kind. Vraag daarom naar het 
ingevulde boekje de dag na de Taalvisite van het kind! 

 
Hoe werkt dit boekje? 

1. De Taalvisitevrijwilliger schrijft elke week in ‘heen…’ (welke boekjes zijn 
gelezen, welke woorden waren nieuw) 

2. De ouder kiest samen met de vrijwilliger een nieuw te bereiken doel voor de 
eerstvolgende week (voor thuis) 

3. Het kind (de ouder) neemt het boekje mee naar Peutergroep of school en 
geeft het af aan de leidster/leerkracht. Met de informatie over het boekje 
en/of de nieuwe woorden kan de leidster/leerkracht tijdens de week het kind 
helpen door hier zelf gericht nog een keer aandacht te besteden in de klas. 

4. De leidster/leerkracht schrijft elke week in ‘ …en weer’ 
Er is ruimte voor complimentjes, tips en suggesties voor het kind, de ouders én 
de vrijwilliger. 

5. Het kind neemt het boekje weer mee terug naar huis en mag het plaatje van 
de week versieren (te vinden onder de complimenten en tips). 

 

Het Doelenformulier 
Voorin het Heen en Weer boekje vindt u het Doelenformulier. Ouders en 
Taalvisitevrijwilliger vullen hier, verdeeld over de weken, samen in aan welke doelen 
zij werken. De leidster/leerkracht kan hierop inspelen door de ouder te stimuleren. 
Bespreek af en toe met de ouders hoe het gaat en hoe dit het leesplezier en de 
taalontwikkeling van hun kind helpt.  

Na afloop van Taalvisite blijft dit boekje bij het gezin. 

Onderzoek woordenschatontwikkeling 
Het bekijken van digitale prentenboeken heeft een sterk positief effect op de 

https://www.bibliotheekhetgroenehart.nl/dam/speciaal-voor/taalvisite/bestanden/heen-en-weer-boekje-5-feb-19.pdf


woordenschatontwikkeling van kinderen. Kinderen kunnen (zonder begeleiding) zes 
nieuwe woorden leren in drie sessies van tien minuten; dit is met name belangrijk 
voor taalzwakke kinderen en kinderen van anderstalige ouders. In het 
Doelenformulier staan geschikte websites.  

Doelenformulier 
Hoe kunt u uw kind helpen met lezen en taal? Taalvrijwilliger en ouders nemen 
samen dit formulier door 

Pak deze lijst er elk week bij: kruis aan hoe u uw kind helpt met lezen en taal. Heeft u 
vragen? De Taalvisitevrijwilliger helpt u graag! 

1. Taalvisite thuis 

 

Uw kind doet u na:  

� Geniet zelf dus ook van lezen en voorlezen 
� Doe zelf actief mee tijdens Taalvisite 

2. Samen lezen 

        
 

� Praat samen met uw kind over de verhalen uit de boeken. Laat kinderen 
benoemen, nadenken, fantaseren, oplossingen bedenken. Bijvoorbeeld: 
- 2 tot 3 jaar: stel vragen over de dingen die je ziet  

Wie is dit? Wat doet … (bijv. het meisje)? Waar zie je nog meer … (een kip of een 
boom)? 

- 3 tot 4 jaar: stel vragen over de eigenschappen van dingen die je ziet  
Waar zit … (bijv. de haan). Waar zie je … (een dier dat kan vliegen). Welke vorm 
… (heeft een ei). Zoek iets dat … (blauw) is. Wat is het verschil tussen … (een 
kuiken en een kip)? 

- 4 tot 5 jaar: laat kinderen meedenken, voorspellen, zich in iemand 
verplaatsen en vraag uitleg. 



Wat denk je dat er zou gebeuren als….(bijv.: het konijnenhok open was blijven 
staan). Wat denk je dat … (de witte kip gaat doen?).  

- 5 jaar en ouder: laat het kind nadenken over de oplossing van een 
probleem, voorspellen wat er zou gebeuren als, of bedenken wat er eerder 
is gebeurd. 
Wat zou er gebeuren … (met de ladder als het heel hard gaat waaien?). Wat 
kunnen we doen om … (alle kippen in het hok te stoppen?). Hoe kan je zien dat … 
(het meisje blij is?). Wat gebeurt er …. (als we de plantjes géén water geven?).  

 

3. Wat vindt uw kind leuk?  

        

Vraag wat uw kind echt leuk vindt om te lezen! Mijn kind houdt van: 

� Informatieve boeken over: 0 dieren 0 sport 0 koken 0 verzorging 0 
ruimtevaart 0 oorlog 0 geschiedenis 0 ……………………………………….  
Prentenboeken of leesboeken die: 0 spannend zijn 0 humor hebben 0 om te 
griezelen zijn 0 waarin zich allerlei avonturen afpelen 0 …………………………………. 

� Zoek en lees samen de boeken die aansluiten bij de ontwikkeling en de 
interesses van uw kind.  

� Vul ook de lijst achterop dit boekje in en neem hem mee naar de Bibliotheek. 
De mensen daar helpen u dan met het vinden van de juiste boeken. 

 

4. Ga samen met uw kind naar de Bibliotheek 

 

                  
 
� Ga op een vast moment samen met uw kind naar de Bibliotheek.  

 
Wij gaan op ……………………dag in de ochtend / middag samen naar de Bibliotheek. 

5. Maak een vast plekje voor boeken in huis 



       

Boeken zien is boeken lezen! Zorg dat u en uw kind boeken zien. 

� De plek voor boeken in ons huis is in de ……………………………… kamer. 
 
 
 

6. Maak van taal een feestje 

            
 

� Samen raadspelletjes doen 
� Samen taalspelletjes doen thuis 
� Samen liedjes zingen (van school of die papa en mama kennen) 

 
7. Online bezig zijn met taal 

 

� Download de Luisterbieb app met voorgelezen (prenten)boeken 
� Download de app ‘Snelweg Sprookjes’ en lees kinderen interactief voor in de 

auto 
 

� Ga naar:  
• www.zappelin.nl  
• app.wepboek.nl 
• www.kindertube.nl  
• www.nijntje.nl 
• www.jufroos.nl/liedjes 

 
� Kijk en luister samen naar online verhaaltjes 
� Luister naar nieuwe liedjes en zing mee 
� Doe samen online taalspelletjes 
� Kijk samen naar online informatiefilmpjes 

http://www.zappelin.nl/
http://www.kindertube.nl/
http://www.nijntje.nl/
http://www.jufroos.nl/


 

8. Lees elke dag voor aan uw kind  

                  

Lees voor op een vast moment van de dag. Ik lees voor: 

� voor het slapen  
� voor het eten  
� tijdens het drinken 
� anders ……………………………………………………………………………………. 

 


