
Hoekom is lees so belangrik?



Dit maak jou lewe soveel
makliker.



Lees moet in die 
klaskamer wees. 

• Dis die grondslag van akademiese sukses

regdeur ’n kind se skool- sowel as sy

universiteitsloopbaan. 

• Deur lees brei die kind sy woordeskat uit.

• Verbeter hy sy algemene kennis.

• Konsentreer hy beter en leer hy om op een

taak te fokus. 

• Lees ontspan die moderne kind se brein

(wat met soveel klank, lig en beweging van 

elektroniese toestelle gebombardeer word).



’n Kind wat lees, word ’n 
volwassene wat dink.







Met boeke kan jy reis …



Motivering vir seuns
• As jy goed kan lees,

• kry jy goeie punte.

• Dan kan jy universiteit toe 

gaan en ’n goeie kwalifikasie

kry.

• Dan verdien jy ’n goeie

salaris en

• kan jy so ’n motor bekostig.



DIREKTE KORRELASIE
TUSSEN KRIMINALITEIT EN
KINDERS WAT NIE KAN LEES 
NIE.

Hoe word die 
grootte van tronke in 
Amerika bepaal?



’n Handvol redes om te lees

1. Intelligensie

2. Informasie

3. Interessant

4. Inspirasie

5. Insig

Lees is IN!

Lees bemagtig jou.



WANT …
JY BEDING VIR DIE KIND ’N 

STEWIGE PLEK IN DIE 
MÔREWÊRELD.

Jy as onderwyser, 
bibliotekaris, ouer het DUS 

die verantwoordelikheid: om 
jou kinders te bemagtig.



Is daar kinders in jul klas wat 
nie van lees hou nie?

Hoekom nie?



Daar is nie soiets soos ’n kind wat nie
van lees hou nie; net kinders wat nog nie
die regte boek gevind het nie.



Help hulle om die regte boek te
vind.



In elke kind is 

daar 'n innerlike

leser en dis jou

voorreg om 

daardie leser

wakker te maak

en te ontgin! 



Word ’n boekfluisteraar
En help elke leerder om die regte boek te vind.



Meet Buck Brannaman, horse 
whisperer

• Wat word jy uit die 

video wys oor die 

verhouding tussen 

onderwyser en 

leerder?

• Hoe kan ’n 
onderwyser ’n 
boekfluisteraar 

word?



Videogreep



Hoe word jy ’n 
boekfluisteraar?



1. Weet watter soort leser elke
kind is.

(The Bookwhisperer deur
Donalyn Miller)

1.1 Ontwikkelende lesers

1.2 Dormante lesers

1.3 Ondergrondse lesers



1.1 Ontwikkelende lesers



1.2 Dormante lesers



1.3 Ondergrondse lesers



2. Betrek
die ouers.

Kinders word 

lesers op die 

skote van hul

ouers.

















3. Lees gereeld voor.



Voordele van voorlees.

1. Die luistervaardigheid word ontwikkel.

2.  Die illustrasies kan gebruik word om die 

kinders se woordeskat uit te brei.

3. Laat hulle gesels oor wat hulle sien - dit

brei hulle uitdrukkings- en

formuleringsvermoëns uit en bou hulle

selfbeeld.

4.  Goeie lewenslesse kan tuisgebring word. 



PARMANT – LEON DE VILLIERS

Niemand, behalwe Mamma, mag aan my 

lyfie vat nie.





4. Gebruik lees as biblioterapie –
die helende krag van boeke. 

Die regte boek kan ’n kind help om:
• homself beter te verstaan,

• gekoester te voel, 

• sy selfbeeld te bou,

• sy probleme prakties te hanteer en om

• verhoudings te verbeter. 



Emosie-reeks



Goeie maniere-reeks



Karla Krullebol – Theresa van 
Balen





Babalela-reeks



Videogreep



5. Gebruik leesreekse om 
beginnerlesers onafhanklik te leer 

lees.













6. Gee u leerders ’n voorsprong met 
ekstra lees- en taalaktiwiteite.



7. Moedig lees vir plesier aan.



8. Voorsien u leerders van 
genoeg leesmateriaal vir plesier-
en informatiewe doeleindes.



9. Hou boekuitstallings.



10. WEES ’N LEESROLMODEL.

Sien u leerders u gereeld

lees?



11. Moedig aktiwiteite aan wat 
leesvaardigheid verg, bv. die 
lees van ’n resep.



12. Die waarde van sprokies.



13. Party leerders verkies niefiksie.



Hoezit!-reeks



14. Rympies is gewild.



14. Boeke met dierekarakters.





15. Kry skrywers om met die 
leerders te kom praat.





Wat is jou superkrag? Ek is ’n 
boekfluisteraar.


