
Leestest: wat voor lezers zijn jij en je kind? 
Ben jij een leesbeest? En slaat dit ook over op je kinderen? Of ben jij al helemaal klaar na het lezen 
van de gebruiksaanwijzing van de Wii? Doe de test en je weet het!  
 
1. Hoe vaak lees je voor? 

a. Iedere dag. 
b. Mijn kind kan zelf lezen. 
c. Een paar keer per week. 
d. Een keer per jaar, als ik een sinterklaasgedicht krijg. 

 
2. Weet jij welke boeken je kind graag leest? 

a. Natuurlijk, we lezen altijd samen. 
b. Mijn kind leest het liefst een tijdschrift. 
c. Ik kies de boeken die mijn kind mag lezen. 
d. Mijn kind pakt nooit een boek. 

 
3. Leest je kind vaak zelf? 

a. Mijn kind leest iedere dag. 
b. Mijn kind leest iedere week de Donald Duck. 
c. Mijn kind kan nog niet lezen, maar kijkt wel plaatjes. 
d. Nooit. 

 
4. Weet jij wie Paul van Loon is? 

a. Dat is een bekroonde kinderboekenschrijver. 
b. Is dat niet de winterschilder? 
c. Wacht, ik google even. 
d. Moet ik die kennen dan? 
 

5. Hoe vaak ga je met je kind naar de bibliotheek om boeken te halen? 
a. Iedere week, de boeken zijn niet aan te slepen. 
b. Een keer per maand. 
c. Een paar keer per jaar kunnen we ons er wel toe zetten. 
d. Nooit, wij kijken de verfilmingen wel. 

 
6. Hoeveel boeken heeft je kind zelf? 

a. Talloos, ik raak steeds de tel kwijt na de eerste boekenplank. 
b. Een stuk of tien. 
c. Mijn kind heeft geen boeken, we gaan wel naar de bibliotheek als het niet anders kan. 
d. We hebben een telefoonboek. 

 
7. Wat lees je zelf graag? 

a. Ik lees minstens een roman per week. 
b. In de vakantie lees ik wel eens een detective. 
c. Ik lees alle tijdschriften die ik tegenkom. 
d. Ik lees de gebruiksaanwijzing van de Wii. 

 
 
 
De uitslag: 
 
Meestal A geantwoord? 
Jullie zijn een echt leesgezin. Jouw kind komt niets te kort. Op z’n tijd ook een lekker naar buiten! 
 
Meestal B geantwoord? 
Jullie vinden lezen leuk, maar er zijn meer dingen in het leven. Vergeet echter niet dat voorlezen 
altijd leuk en gezellig is, ook als je kind al wat ouder is. 
 
Meestal C of D geantwoord? 
Lezen doen jullie als het echt niet anders kan. Het is makkelijk als je de gebruiksaanwijzing kunt 
lezen, of de ondertiteling op tv. Voor je kind is het echter goed om van lezen een dagelijkse 
activiteit te maken. En de bibliotheek is voor kinderen tot 18 jaar gratis! 

http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Voorlezen.-Hoe-doe-jij-dat-Tips-van-en-voor-ouders.htm
http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Leesbevordering-wat-kun-je-zelf-doen.htm

