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Juf Ida met pensioen! 

Juf Ida heeft voor de vakantie feestelijk afscheid genomen van onze 

school en mag heerlijk gaan genieten van haar welverdiend pensi-

oen. Gelukkig komt ze geregeld invallen en hoeven wij nog niet 

helemaal zonder haar verder. Als kers op de taart heeft juf Ida ook 

nog eens het nieuwe schoolplein officieel geopend; het ‘Juf Ida Ra-

vensbergen schoolplein’. Op pagina 4 kunt u verder lezen.  

 

Voorleeswedstrijd 

Gwen Wiersma is de beste voorlezer van 

CBS De Burcht! Zij mag onze school ver-

tegenwoordigen tijdens de voorleeswed-

strijd in Katwijk. Het is nog even afwach-

ten hoe dit wordt georganiseerd, in de bi-

bliotheek gelden namelijk de overheids-

maatregelen van dat moment.  

We zijn erg trots op alle kinderen die hebben meegedaan. Heeft u 

al een kijkje genomen in het fotoboek op ISY?  
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1 B1A Jacky Volwater 
1 B1C Romee van Beelen 

3 B5A Lucas Heinz 
4 B6A Aron Hoekstra 
5 B6A Yarie Vink 

6 B2A Justin Haasnoot 
6 B7 David Hogewoning 

6 D7 Frederieke Teunissen 
7 D3 Mia Jonker 

7  B6B Aimée de Vos 
9 B1B Daan Hoek 
10 B6B Tijn van der Meij 

11 B3B Iris Kuijt 
11  B4B Lucas van der Plas 

11 B1B Luc de Mooij 
12 D8B Bart Berkheij 

14 B6B Christine van Eijk 
15  D8B Kylie van den Oever 
16  B3B Meesje Oudshoorn 

Jarigen november: Van harte gefeliciteerd! 

16 B6B Carlijn Schröder 
16  D8B Evelien den Heijer 

17  B1C Fenne Maagdelijn 
18  B6B Lotte van Loon 
18 B1B Laura Haasnoot 

19 D7 Guusje Varkevisser 
20 B4B Julie de Mooij 

20 B7 Jonathan Micheil 
21 D3 Vajèn Griekspoor 

22 B7 Niek van der Nagel 
23 B4B Robbin Volwater 
24    D1 Luuk van Steen 

24 B2B Fem Slootweg 
24 D7 Frédérique de Ruiter  

26 D2 Jippe Braunstahl 
27 B5B Brigitte den Haan 

30 B5A Lieke Oudshoorn 
30  D8A Kyra van Zelst 
30 D8A Yfke Hoek 

Welkom op school  

01-11 Jacky Volwater (B1C) 

17-11  Fenne Maagdelijn (B1C) 

24-11 Luuk van Steen (D1)   

    We wensen jullie een hele fijne tijd toe op De Burcht!  

 

Nieuwe leerlingen (broertje of zusje) 

Nieuwe leerlingen op De Burcht schrijven we graag in voordat ze 2 jaar worden. Op deze manier 

kunnen we een goede inschatting doen van het aantal klassen en leerkrachten dat we nodig hebben.  

 

Nieuws 

Hoera! Juf Marit is op donderdag 29 oktober bevallen van dochter Maeve Talitha. Ze kwam wat eer-

der dan verwacht, maar moeder en dochter maken het goed! Wij feliciteren juf Marit en haar man 

Roel met dit grote wonder.  

Vanaf 4 november mag juf Petra de Best genieten van haar zwangerschapsverlof. 

Voor beide collega’s is de vervanging geregeld. Het verlof van juf Marit wordt in-

middels ingevuld en het verlof van juf Petra zal worden opgevangen door juf Lydie 

en juf Ida. We zijn dankbaar voor de vervanging en wensen onze collega’s een heel 

fijn verlof toe!  
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Inschrijven oudergesprekken  

 

Groep 1 t/m 7 

Op dinsdag 24 en donderdag 26 november vinden de 10-minutengesprekken plaats. Dit zullen we dit 

jaar telefonisch doen. U ontvangt het rapport (groep 3 t/m 7) deze keer vrijdag 20 november, vooraf-

gaand aan het gesprek.   

We kiezen voor deze optie omdat we contact belangrijk vinden. Via Teams of 

Zoom geeft soms problemen en het zou zonde van deze 10 minuten zijn als dit 

voorkomt. De leerkracht belt u, op de tijd waarop u ingeschreven bent. 

Vanaf woensdag 11 november t/m woensdag 18 november kunt u uw voorkeur 

aangeven via ISY.  

 

 

Groep 8 

Van maandag 23 t/m vrijdag 27 november vinden de 15-minutengesprekken plaats. De groepen 8 

houden 15 minuten aan om ook te kunnen spreken over de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. 

Zij zullen de gesprekken dit jaar persoonlijk doen óf via Microsoft Teams. Het gesprek is met de mees-

ter, ouder(s) en kind.  

  

Door de gesprekken te spreiden over 5 dagen verminderen we het aantal mensen op school. Geeft u 

voorkeur aan digitaal contact dan ontvangt u een uitnodiging via Microsoft Teams. We kiezen voor 

deze optie omdat we persoonlijk contact belangrijk vinden bij het geven van een pre-advies. 

  

Als u instemt met persoonlijk contact vragen we u de geldende veiligheidsvoorschriften in acht te ne-

men. We hanteren dezelfde looproute als bij de informatieavond. Tussen u en de leerkracht zit mini-

maal 1,5 meter.  

Vanaf woensdag 11 november t/m woensdag 18 november kunt u uw voorkeur aangeven via ISY.  
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Afscheid juf Ida  

Het afscheid van juf Ida verliep wat anders vanwege de maatregelen, maar gelukkig hebben wij er sa-

men met de kinderen toch wat moois van kunnen maken! Juf Ida heeft ervan genoten en vertelt graag 

zelf iets over de feestdag:  

 

Lieve allemaal, 

 

Wat een onvergetelijke dag 15 oktober. De dag begon met 

een heerlijk ontbijt gebracht door juf Sandra en meester 

Peter, die ook gezellig mee bleven eten, daarna opgehaald 

door de koets en een rondje Valkenburg gereden, waar ik 

in de buurt en bij heel veel huizen vlaggen zag hangen en 

ballonnen. Wat een feestelijk gezicht! Aangekomen bij 

school stonden 400 kinderen me toe te juichen. Op het 

schoolplein aangekomen zongen de kinderen een gewel-

dig lied, kreeg ik een cadeau, een iPad, en tot grote ver-

rassing mocht ik het vernieuwde schoolplein openen, het 

juf Ida Ravensbergen schoolplein. Hoe leuk! Ik ging alle 

groepen rond, kreeg een boekwerk met tekeningen, ge-

dichtjes etc van elke groep en kinderen traden voor mij 

op. Wat een talenten op De Burcht, ook deden alle groe-

pen een vossenjacht. In de hal slingers met foto’s van mij 

van de afgelopen jaren. Tijdens het koffiedrinken met 

gebak, filmpje gekeken (lipdub) gemaakt door collega’s. Super leuk gedaan!  

Heel erg bedankt kinderen, ouders, team, feestcommissie, bestuur, ouderraad, voor deze onvergetelijke feestdag, 

voor cadeau’s, lieve woorden, kaarten, bloemen, berichtjes en fijn dat ondanks Corona toch heel veel geplande din-

gen door konden gaan, al was het denk ik voor de organisatie best wel spannend allemaal. 

Dankbaar voor al die jaren op De Burcht, rest mij nog alle ouders te bedanken voor het gestelde vertrouwen in mij 

in al die afgelopen jaren. Het was super fijn werken op De Burcht met lieve kinderen, betrokken ouders en leuke, 

gezellige, behulpzame collega’s. 

Ik kom dan ook graag invallen wanneer dat nodig mocht zijn, dus zeg ik: Tot ziens.  

 

Lieve groeten,  

Ida Ravensbergen 
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Veiligheid rondom de school 

Het wordt donkerder en de regenachtige dagen zorgen ervoor dat auto’s vaker gebruikt worden dan 

in de zomerperiode. Wilt u er, vooral rondom de school, opletten dat u voor een veilige parkeerplek 

kiest. Jonge kinderen steken soms ‘zomaar’ de weg over.  

We willen ook graag dat de kinderen zich zo veilig mogelijk 

door het verkeer kunnen bewegen. Goede fietsen met goed 

werkende verlichting helpt daarin mee! 

 

 

 

Terugblik Kinderboekenweek 
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De Burcht: Kwaliteitsschool  

Een samenvatting van onze verbeterborden periode 1 

 

Onderbouw 

In de nieuwsbrief van oktober heeft u kunnen lezen wat de doelen zijn die wij wilden behalen. Voor 

groep 1: Praten over getallen en hoeveelheden in betekenisvolle situatie. Voor groep 2: Telrij tot 

20 opzeggen. Deze beide doelen wilden wij graag terugzien in de bibliotheekhoek.  

 

Wat heeft het ons opgeleverd? 

De leerlingen waren enthousiast over het ‘boekthema’. Door de rijke 

leeromgeving (met bibliotheekhoek) 

zagen wij veel verdieping en verrij-

king in het spel van de kleuters in 

alle hoeken. 

Wij hadden een norm gesteld van 

75%. Deze hebben wij zeker bereikt. 

Een geslaagde periode! 

 

Groep 3 

De afgelopen periode zijn wij aan de slag gegaan met het eerste verbeterbord. 

Ons onderwerp was de nieuwe taalmethode: Lijn 3. Hierin hadden wij voor 

onszelf een aantal doelen gesteld, maar hebben we ook gekeken naar welke 

doelen wij met de kinderen in de eerste twee perioden van de methode wilden 

behalen. De kinderen hebben echt een mooie groei laten zien in het verbeter-

bord, de doelen voor de kinderen zijn dan ook grotendeels behaald. De letter-

kennis is omhoog gegaan en alle kinderen krij-

gen instructie op zijn/haar huidige niveau.  

Ook hebben we bij elkaar een gedeelte van een taalles mogen bekijken. 

Hierdoor konden wij verschillende aanpakken zien om ideeën op te 

doen en elkaar wat tips te geven. Door er samen naar te kijken en er 

met elkaar over te praten, hebben wij steeds meer inzicht in de methode 

en het aanbieden van de lesstof gekregen. Natuurlijk zijn wij nog niet 

klaar en willen wij nog verder inzicht in de methode krijgen. Wij gaan 

er mee aan de slag! 
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Middenbouw 

In de afgelopen periode hebben we gewerkt aan het bevorderen van 

de leesmotivatie bij kinderen als middel om uiteindelijk de leesresul-

taten te verbeteren. We hebben hiervoor deelgenomen aan een master-

class waardoor we allerlei verschillende manieren proberen in de klas 

die het lezen leuker maken. U kunt hierbij denken aan een lekkere 

leeshoek met kussens en ook een zelfgemaakte boekenkast waar we 

tekeningen van onze gelezen boeken verzamelen. We zijn ook bedre-

ven geraakt in het geven van mini leeslesjes en promoten met regel-

maat verschillende boeken, bijvoorbeeld door het aanbieden van een ‘boekentapas’. Op deze manier 

komen de kinderen er ook achter welke boeken zij leuk vinden om te lezen. We merken dat de inzet 

van de leerkracht heel belangrijk is om kinderen gemotiveerd te houden, daarvoor is variatie in ons 

aanbod heel belangrijk voor iedereen.  

De kinderen vinden de verschillende werkvormen leuk, maar hebben nog wel moeite het lezen langer 

vol te houden. We merken dat zij enthousiaster aan de slag zijn nu we zelf ook weer enthousiaster 

zijn, deze sfeer voelen we in de klassen. Nu dit verbeterbord is afgesloten houden we dus aandacht 

voor dit verbeterpunt. Het blijft voor op school en thuis heel belangrijk om veel te lezen, daardoor 

wordt lezen ook steeds leuker. Tot slot zijn we nog druk bezig met het uitbreiden van de bibliotheek 

op school en gaan verschillende leerkrachten ermee aan de slag om dit blijvend goed te organiseren. 
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Bovenbouw 

Door dit Verbeterbord zijn we met de bovenbouw meer bewust aan de slag gegaan om de kinderen te 

enthousiasmeren in het lezen van een boek. Dit komt ook doordat we aan het begin van het school-

jaar een Masterclass ‘Leesbevordering’ hebben gevolgd.  

Tijdens de afgelopen weken van dit Verbeterbord 1 hebben we tijdens de les meerdere werkvormen 

gebruikt: 

 a. Kinderen laten vertellen over de kinderboeken 

 b. Kinderen uit de bovenbouw hebben als leesbuddy geholpen bij het leesonderwijs in groep 3 

 c. Gebruik gemaakt van de leesladder 

 d. Gebruik gemaakt van de leesvlaggen 

 e. Gebruik gemaakt van de boekenkast 

 f. Een streepje zetten als je een boek leuk vindt 

 g. Gebruik gemaakt van Boekpromotie in de klas.  

 h. Het maken meer leeskilometers. Boeken die ze eerst niet zo leuk vonden, worden nu leuk   

     gevonden. 

De kinderen laten zien dat ze lezen nu veel leuker vinden, dan voorheen. Het heeft in ieder geholpen 

om de kinderen meer bewust te maken van het belang van lezen en dat lezen ook gewoon leuk kan 

zijn.   
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Schoolontbijt 

Donderdag 5 november ontbijten we op school en hoeven de 

kinderen thuis niets te nuttigen.  

Wilt u een bord, beker en bestek meegeven? Graag in een 

aparte tas. Mocht uw zoon/dochter last hebben van een aller-

gie; wilt u dan zelf iets te eten meegeven of overleggen met de 

leerkracht?  

 

Als uw kind het leuk vindt om op deze dag in (een warme) pyja-

ma of onesie naar school te komen, dan mag dit!  

De schooltijden zijn hetzelfde, net zoals de gymtijden. Mochten de kinderen als eerste gym hebben, 

dan is het wel verstandig thuis alvast iets kleins te eten en te drinken.   

 

Informatief: In de week van het Nationaal Schoolontbijt gaan elk jaar in heel Nederland zo’n half 

miljoen kinderen samen gezond en gezellig ontbijten op basisscholen, kinderdagverblijven en in brug-

klassen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt. Zo ervaren ze hoe leuk het is om de 

dag gezond te starten. Kijk voor meer informatie op www.schoolontbijt.nl. 

 

 

Inleveren batterijen  

Speciaal voor basisscholen ontwikkelde Stibat het inza-

melproject voor basisscholen. De Burcht is ook aange-

meld en wij sparen nu mee voor mooie producten. 

Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangen 

wij een spaarpunt. De gespaarde punten kunnen wij 

weer inwisselen voor een waardebon. Met de waarde-

bon kunnen we mooie schoolarti-

kelen bestellen! Hoe meer ingeza-

melde batterijen, hoe meer punten! 

Op beide locaties staat inmiddels 

een inzamelton, helpt u mee spa-

ren? U kunt de lege batterijen mee-

geven aan uw kind.  
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De Burcht: Christelijke school 

Veiligheid en verlangen staan in het eerste deel 

van deze psalm centraal. De dichter schrijft dat 

hij zich bij God veilig voelt. Als het donker is 

voelt het veilig als er licht schijnt, je op een ver-

lichte weg loopt. Voor de dichter van de psalm is 

God zijn licht in het donker, zijn kracht in zwak-

heid, zijn hulp in problemen, zijn bescherming in gevaar. Als ik contact zoek bij God, kruip ik weg bij 

God.  In het tweede stuk lees je over de twijfels van de dichter. Herkenbaar : twijfelen aan en over 

God. Wat fijn dat we dit in de Bijbel ook mogen lezen: ook die mensen twijfelden over God en het 

gevoel hebben dat Hij heel ver weg is. Het sluit af met: wacht op de Heer. Laten we dat doen: wacht 

op Hem want dat Hij er is, is zeker.   

 

Dankdag  

Op woensdag 4 november is het dankdag. Dit jaar heeft het een andere invul-

ling gekregen vanwege de maatregelen, maar dat maakt de boodschap niet 

minder waardevol! De week voorafgaand aan dankdag staan wij met de kin-

deren in deze roerige en vreemde tijden stil bij waar we God allemaal dank-

baar voor mogen zijn. Dank God in alles! is het thema.  

 

In Handelingen 27 vers 14 - 44 lezen we hoe Paulus zijn vrijheid kwijt is, in een storm terecht komt 

en op dat moment, als lijkt of het schip zal vergaan, hij juist God dankt voor het brood dat hij iedere 

dag mag eten. Dit doet Paulus, omdat hij weet dat God voor hem zal zorgen. Zo mogen wij ook we-

ten dat in deze onzekere en spannende tijd God er voor ons is. Juist nu merken we misschien wel dat 

er zoveel is om dankbaar voor te zijn. Nu er dingen wegvallen leren we waarderen wat er allemaal 

nog is en wat er wél kan. We sluiten op dankdag af met een 'dankdienst' in de klas. Hiervoor ontvan-

gen alle klassen een Powerpoint. Hierin is ook de medewerking van de dominees verwerkt. De lie-

deren die wij met de kinderen voor dankdag hebben geleerd zullen we dan ook zingen. 

Lied van de maand 

Psalm 27:4 

Want bij de HERE ben ik welgeborgen: 

Hij voert mij in de schuilplaats van zijn tent. 

Daar ben ik veilig, Hij zal voor mij zorgen, 

draagt mij naar hoogten die geen vijand kent. 

Ik breng de HERE offers tot zijn eer. 

Hij heeft mijn vijand van zijn macht beroofd. 

In zegepraal verheft zich nu mijn hoofd. 

Daarom zing ik een loflied voor de HEER.  
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Toelichting goede doel Hartekind  

 

Hoi ik ben Martijn Gravekamp, 

 

Ik heb een zusje van 7 en een broertje van 3. Mijn zusje is geboren met een hartafwijking, 

dit wisten mijn ouders pas toen ze 3 weken oud was. Mijn zusje is met 7 maanden geope-

reerd aan haar hartafwijking, vlak na de operatie ging het niet goed met haar en hebben 

ze haar zelfs moeten reanimeren. Ze heeft bijna 3 maanden in het ziekenhuis gelegen.  

Ik was 3 jaar oud toen mijn zusje geopereerd werd, heel veel weet ik er niet meer van. Ik sliep veel bij opa en oma 

in die tijd. Ik weet nog dat ik van mijn ouders de knuffel van Lisa meekreeg zodat ik op haar knuffel kon passen. 

Lisa was te ziek om zelf voor haar knuffel te zorgen. 

De eerste 7 weken dat Lisa in het ziekenhuis lag mocht ik ook niet 

bij haar omdat ik de waterpokken nog niet gehad had. Ik was wel 

regelmatig in het ziekenhuis bij mijn ouders, zo weet ik ook nog goed 

dat ik vaak gespeeld heb in de daktuin en dat we Sinterklaas gevierd 

hebben in het ziekenhuis. Ook zal ik die grote kerstboom in de hal 

van het ziekenhuis nooit meer vergeten. 

Met mijn zusje haar hart gaat het nu goed. In de toekomst moet ze 

wel nog een keer geopereerd worden. Mijn zusje heeft niet alleen een 

hartafwijking maar ook een verstandelijke beperking en epilepsie. Ik 

ben heel blij dat ik mijn zusje nog heb, ook al vind ik haar soms erg 

irritant. 

 Ik ben heel blij dat de goede doelen, nu voor stichting Hartekind is, 

want onderzoek is hard nodig om de zorg voor kinderen met een 

hartafwijking te verbeteren. Zelf heb ik ook een keer meegeholpen 

met een onderzoek. Ik moest toen 24 uur een kastje bij mij dragen 

waar snoertjes aan vast zaten met plakkers eraan die op mijn borst en 

buik zaten. Ik hoop dat jullie zoiets niet mee hoeven te maken en dat jullie gezond mogen blijven, en dat jullie na-

tuurlijk deze stichting willen steunen. 

 

 

Spaart u met uw kind mee voor stichting Hartekind? Elke maandag wordt de spaarpot neergezet, zo-

dat wij kunnen sparen voor het goede doel. Alvast bedankt!  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 de Goede Doelen commissie (voorheen Zendingscommissie) 

Deze foto is gemaakt de dag voordat mijn zusje 

werd geopereerd. De knuffel op de foto, is de knuf-

fel waar ik voor gezorgd heb.  
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Financiële steun nodig? 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen 
en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, judo, 

theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. 
 

Steeds vaker, zeker in Coronatijd, is het financieel niet meer haalbaar om alles wat 
uw zoon/dochter doet te bekostigen. 
 

U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Aanvragen voor een bijdrage worden ge-

daan door een intermediair. In dit geval;  juf Esmeralda. 

 
Wilt u een beroep doen? Schroom niet. Vanaf 2021 kunt u slechts 1 aanvraag doen: voor sport of voor 
cultuur. Alle beetjes helpen!  

 
Mailen voor meer informatie en het plannen van een digitaal gesprek kan via 

e.dejong@cbsdeburcht.nl. 
 

Met vriendelijke groet,  
 
Esmeralda de Jong  

Leerkracht groep 7 
Intermediair CBS De Burcht 
 

 

 

Rekeninghouder ouderbijdrage (wijziging) 

In de vorige nieuwsbrief vroeg de ouderraad van "CBS De Burcht" aan de ouders een financiële bij-

drage om zaken te kunnen bekostigen waarvoor het ministerie geen vergoedingen geeft. De naam be-

horende bij het rekeningnummer klopte helaas niet. Hieronder vindt u de juiste betaalgegevens.  

 

Indien u 1 kind op school heeft vragen we € 22,00 van u. Voor 2 kinderen: € 35,00 en voor 3 of meer 

kinderen € 45,00. 

 

Het bedrag kunt u storten op rekening: NL 19 RABO 033.68.48.315 ten name van Vereniging voor 

Christelijk Onderwijs te Valkenburg (Rabobank Katwijk). Wilt u bij opmerkingen a.u.b. naam van 

uw kind en groep vermelden anders is in sommige gevallen haast niet uit te zoeken van wie een over-

boeking afkomstig is. 

 



14  

 

 
 

 
 

 
 

Woordenschat: ‘begrijpen en spreken’ 
 

 
Passief en actief 
De term woordenschat wordt vaak gebruikt. Tijdens de schoolloopbaan van uw kind zult u dit woord met regelmaat 
horen, waarbij het belang van een grote woordenschat vaak wordt benadrukt. Er wordt onderscheid gemaakt tus-
sen woorden begrijpen (de passieve woordenschat) en woorden spreken (de actieve woordenschat). De passieve 
woordenschat is meestal groter, dan de actieve woordenschat. Zo zult u het woord “grandioos” niet dagelijks ge-
bruiken, maar het woord wel begrijpen.  
 
Woordontwikkeling 
Kinderen leren nieuwe woorden in hun interactie met de omgeving. De eerste woorden die kinderen leren zijn 
vooral bruikbaar in de communicatie bij alledaagse situaties bijvoorbeeld: namen, dieren, lichaamsdelen, voorwer-
pen en acties. Een baby van 9 maanden oud begrijpt gemiddeld 10 woorden. Een dreumes van 1,5 jaar oud begrijpt 
gemiddeld al zo’n 200 woorden, waarvan hij 50 woorden daadwerkelijk zal spreken.  
 

 
Tabel: Woordenschatontwikkeling  
 

‘Beginvoorraad’ van het onderwijs 
Met 4 jaar oud is uw kind gestart op de basisschool. Een kind van vier jaar oud begrijpt gemiddeld 1.600 woorden 
en gebruikt zo’n 1.500 woorden. Het aantal is de beginvoorraad van het onderwijs. De leerkracht van uw kind 
speelt vanaf nu een grote rol. Tijdens het spelen in hoeken en het themagewijs leren zal uw 
kind veel nieuwe woorden leren. Bij het thema ‘het restaurant’ leert uw kind bijvoorbeeld het 
woord ‘bedienen’ en bij het thema ‘de supermarkt’ het woord ‘wisselen (geld) ’. Ook thuis blijft 
uw kind nieuwe woorden leren, wanneer het met u activiteiten doet, waarbij communicatie 
belangrijk is. Misschien maken jullie af en toe een uitje om nieuwe ervaringen op te doen, die 
direct nieuwe woorden voortbrengen. Aan het eind van de kleuterperiode, zal de actieve 
woordenschat verdubbeld zijn en de passieve woordenschat wel verdrievoudigd. 
 

Leeftijd Passieve woordenschat 
= Aantal woorden dat 
men kent 

Actieve woordenschat 
= Aantal woorden dat 
men spreekt 

Momenten van sterke 
groei 

9 maanden 10     

1 jaar 40     

1,5 jaar 200 50 1e woordenschatexplosie 

2,5 jaar 600 550   

3 jaar   1.000 2e woordenschatexplosie 

4 jaar 1.600 1.500   

4,5 jaar   2.100   

5 à 6 jaar 6.000 – 8.000 2.400 – 4.000   

8 jaar   6.000 Een laatste sterke groei in 
de woordenschat. 

10 jaar   11.000 

12 jaar 17.000 17.000 

20 – 60 jaar   27.000 – 52.000   
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Woordenschat en leren lezen 
Het lijkt alsof ‘lezen’ begint als kinderen in groep 3 starten met het leren lezen en schrijven van letters. Maar dat is 
niet zo. De basis voor het leren lezen is al veel eerder gelegd. Naast het leren van en het spelen met letters in groep 
2, is kennis van Nederlandse woorden een belangrijk deel van die basis. Als kinderen gaan leren lezen met een klei-
ne woordenschat in hun hoofd, moeten ze twee totaal verschillende dingen tegelijk doen: onbekende woorden 
begrijpen en leren èn daar bovenop het schrift leren en begrijpen. Dat is een hele zware opgave. Hier begint de 
achterstand en de invloed op de verdere schoolloopbaan steeds meer zichtbaar te worden. Het lezen is de belang-
rijke basis voor het rekenen, geschiedenis, biologie, begrijpend lezen etc. in de oudere groepen.  
 
Achterstand 
Ieder kind doorloopt een eigen ontwikkeling, waarin tempo van het behalen van mijlpalen verschillend mag zijn. Als 
uw kind bijvoorbeeld een paar maanden achterloopt, dan kunt de woordenschatontwikkeling in de gaten houden. 
Luister naar uw kind en probeer actief nieuwe woorden aan te bieden. Echter, wanneer een kind meer dan een half 
jaar achterloopt op de mijlpalen, is het belangrijk dat u hulp zoekt.  
Kinderen die met een kleinere woordenschat de basisschool binnen komen moeten vanaf de eerste schooldag aan 
het inhalen van hun woordenschat gaan werken. Daarnaast moeten ze ook de nieuwe woorden leren die in de klas 
worden aangeboden. Dit kan een kind als moeilijk en vermoeiend ervaren.  
Belangrijk is om samen met de leerkracht van uw kind te ontdekken, waardoor de achterstand tot stand is geko-
men. Eventueel komt uw kind in aanmerking voor logopedische ondersteuning om de achterstand in te halen. U 
kunt vrijblijvend, zonder verwijzing van uw huisarts een logopedisch spreekuur in uw gemeente bezoeken om ad-
vies in te winnen.  
 
Woordenschat vergroten 
Voorlezen is de bekendste manier om de woordenschat te vergroten. In prenten-
boeken komen 1,7 keer zoveel verschillende woorden voor, als in de gesprekken die 
ouders met hun kinderen voeren. De kans dat uw kind een nieuw, nog onbekend 
woord leert tijdens het voorlezen is drie keer zo groot dan tijdens een gesprek tus-
sen u en uw kind. Tijdens het voorlezen is uw taalgebruik complexer, dan tijdens 
andere gesprekjes met uw kind. Kinderen die al jong worden voorgelezen, hebben daar op school profijt van. Op 7- 
tot 10-jarige leeftijd hebben zij gemiddeld een rijkere woordenschat, een sterker leesbegrip en een hogere leesmo-
tivatie. 
 

Praktisch: ‘Een koekje met boekje’ 
• Stel uzelf een realistisch einddoel.  

 Hoe vaak per week is het voor u mogelijk een moment van voorlezen te plannen? Kunt u anderen hierbij 

betrekken, denkende aan bijvoorbeeld een opa/oma of oppas? 

• Creëer een gezellig moment met eventueel wat drinken en wat fruit/koek.  

• Probeer het voorlezen op te bouwen. Gebruik in het begin een kookwekker of timer op uw mobiel. Start met 

vijf minuten en bouw dit op naar minimaal 15 minuten voorlezen.  

• Vraag aan de leerkracht van uw kind of een deskundige in de bibliotheek boekentips. 

• Wissel eventueel tastbare (prenten)boeken af met digitale (prenten)boeken op bijvoorbeeld een IPad o.i.d.  

• Probeer tijdens het voorlezen personages, spullen aan te wijzen en te benoemen. 

• Wees niet bang een boek te vaak te herhalen. Herhaling is belangrijk.  
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Tips digitale prentenboeken 
 

 
• BoekStart VoorleesApp 

 In samenwerking met de bibliotheek is de VoorleesApp van Boekstart ontwikkeld. Elke maand kiest de re-
dactie van BoekStart vier nieuwe boekjes uit het grote aanbod. Deze boekjes zijn te leen in de bibliotheek 
Katwijk. Op de app worden voorleestips gegeven en staan voorbeeldfilmpjes, waarin jonge ouders hun kin-
deren voorlezen.  

 
• Digiboeks van www.boekpakket.nl (kosten) 

 Voor 4,95 euro per maand zijn zo’n 100 digitale prentenboeken beschikbaar.  
 

• www.leesmevoor.nl (Gratis) 
 Op de website van lees me voor vind je allemaal digitale prentenboeken! Je kunt filteren op de nieuwste, 

populair maar ook op series die gemaakt zijn. 
 
• Wepboek 

 Wepboek is een leuke website met allemaal prentenboeken. Deze prentenboeken kunt u bekijken en beluis-
teren samen met uw kind. Daarna komen er vragen over het prentenboek, terwijl het wordt voorgelezen. 
Daarna beantwoordt u samen met uw kind de vragen. Wepboek is in principe altijd gratis. Bij ieder boek is 
een download genaamd ‘instructie’ te vinden. Er staan wat leuke tips om het voorlezen levendig te maken.  

 
• Schooltv 

 Ook schooltv heeft zo’n 70 digitale prentenboeken! Deze filmpjes zijn te vinden op www.schooltv.nl U kunt 
in de zoekbalk ‘digitale prentenboeken’ invoeren, waarna de keuzemogelijkheden worden weergeven. 
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