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Welkom op de School 
voor Monsters!

HOE GEBRUIK  
JE DIT BOEK?

TIPS OVER 
LEREN LEZEN

Voorlezen is de beste voor-Voorlezen is de beste voor-
bereiding op leren lezen. bereiding op leren lezen. 

Voorgelezen worden geeft 
een kind een warm en 

geliefd gevoel. Je kind zal 
boeken linken aan leuke en 

knusse momenten. 
Op die manier 

geef je je kind de 
liefde voor boeken 

en taal mee. Praat 
over wat er gebeurt in 

het verhaal en wat jij of 
je kind ziet op de prenten.  

 
 
Terwijl je voorleest volg je de 
woorden met je vinger, van 
links naar rechts. 
 
Heeft je kind al een beetje 
leesonderwijs gehad? Dan 
kun je samen lezensamen lezen. Lees 
de zinnen voor en wijs de 
woorden aan die vetgedrukt 
staan. Sommige woorden 
zal je kind al kennen van 
school. Andere woorden zullen 
nog net iets te moeilijk zijn. 
Die kun je letter voor letter 
voorlezen.  
 
Hoe meer woorden je kind al heeft leren lezen, hoe 
meer vertrouwen je kind krijgt. 
Vanaf dat moment kun je bij het voorlezen 
pauzeren bij de vetgedrukte woorden. Geef je kind 
de kans om het woord zelfzelf te lezenezen. Lukt het niet 
goed? Help dan met het ‘hakken‘ en ‘plakken‘ van 
de letters. Het spelletje met rijmwoorden op de 
pagina‘s hiervoor kan helpen bij het oefenen. 
 
Na verloop van tijd zal je kind zin krijgen om het 
hele boek zelf te lezen. En wie weet wil je kind wel 
zijn of haar eigen monsterverhaal schrijven!



MAARTJES BOLLE BEEST 
Maartje heeft haar beestje pas. 
Hij mag van haar mee naar de klas. 
Maar meester Bas zegt: ‘Nee, nee, nee.
De regel is: geen beesten mee.‘ 
Dus Maartje stopt hem in haar hoed. 
Je raadt het al, dat komt niet goed... 
 
ISBN 978 94 6429 023 3 
€ 10 

SEM EET JAM 
Op een houten bank zit Sem. 
Hij eet een boterham met jam. 
De jam is plakkerig en zoet 
en zit onder Sem z‘n voet. 
Al gauw hangt ook de vloer vol jam. 
Wat een smeerpoets toch, die Sem! 
 
ISBN 978 94 6429 024 0 
€ 10 

DE VOET VAN LOET 
Vandaag wordt er op school gerend. 
‘Sportdag‘, als je dat niet kent. 
Denk je dat Loet rennen kan? 
Hij heeft de voeten van een man! 
Als hij meedoet, lange Loet, 
valt hij altijd op zijn snoet... 
 
ISBN 978 94 6429 027 1 
€ 10 

DOL EN DOT DOEN DOL EN ZOT 
Dit zijn de zusjes Dol en Dot. 
De een doet lief, de ander rot. 
Dol doet lelijk, Dol doet dol. 
Ze pest de monsters en heeft lol. 
Maar op een dag zegt Dot: ‘Hou op! 
Kappen nu met dollen! Stop!‘ 
 
ISBN 978 94 6429 026 4 
€ 10 

Lees Lees ALLEALLE boeken van   boeken van  
de School voor Monsters!de School voor Monsters!




