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gaat van startstart!

Draai je om, ren weg

en  hardhard.. .

Welkom op de School voor Monsters:
de leukste en gekste school die je  
je maar kunt bedenken. 

Op de School voor Monsters zie je guitige 
heksen, ondeugende vampiers, verlegen 
spookjes, zeewezens die scheetjes laten... 
er is altijd wel een monster bij waar een 
kind zich in herkent. 

De School voor Monsters is een reeks die 
ideaal is voor kleuters die hun eerste stapjes 
willen zetten naar zelf leren lezen. Deze reeks
slaat een brug tussen prentenboeken (die 
voorgelezen worden) en eerste leesboeken
(die de beginnende lezer zelf kan lezen). 

Voor iedereen die thuis een klein 
monster heeft zitten dat van 
grappige verhalen houdt: lees 
voor uit De School voor Monsters. 
Maar wees gewaarschuwd: de
monsters zetten de school graag 
op zijn kop!

Veel liefs,
Sally Rippin
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Als ouders 
onder elkaarelkaar.. .

... wil ik graag iets met je delen. Ik schrijf al 
vijfentwintig jaar kinderboeken. En in die 
vijfentwintig jaar heb ik het meest geleerd 
over lezen van mijn kind dat niet goed las.

Toen mijn jongste zoon leerde lezen, ging dat 
niet zo vlot als toen mijn oudere zonen leerden 
lezen. Dat was het moment dat ik besloot 
boeken te gaan schrijven voor kinderen die 
moeite hebben met lezen. Voor kinderen met 
dyslexie, zoals mijn zoontje, maar ook voor 
alle andere kinderen die lezen moeilijk vinden 
of niet van lezen houden omdat het niet goed 
lukt. Want een goede leesvaardigheid is zo 
ontzettend belangrijk in het leven. 

Als kinderen worstelen met lezen, kan dat 
invloed hebben op hun schoolresultaten. 
Maar het effect gaat nog veel verder: hun
 zelfvertrouwen kan eronder lijden, en het kan 
moeilijk zijn hun plekje in de groep te vinden. 

Hoewel de rol van de leerkracht bij het leren lezen 
onvervangbaar is, probeer ik met mijn boeken 
ook een steentje bij te dragen. Ik hoop dat alles 
wat ik schrijf de jonge lezer kan prikkelen en dat 
mijn boeken zo toegankelijk zijn dat zelfs de 
meest onwillige lezer ze graag wil lezen. 

Als ouders kunnen we onze kinderen begeleiden 
in hun leesavontuur. We kunnen hun ontwikke-
lingstraject steunen door voor te lezen (zo lang 
en zo veel als mogelijk is) en door een brede 
keuze aan leesmateriaal aan te bieden (prenten-
boeken, sprookjes, informatieve boeken, strips, 
magazines, spelletjesboeken…). 
Voorlezen en boeken aanbieden aan je kinderen... 
je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen en je 
hoeft er ook nooit mee op te houden. Voorlezen 
kan al vanaf de babyleeftijd en je kunt ermee 
blijven doorgaan tot je kinderen groot zijn.

Leren lezen kan hard 
werken zijn. Maar door voor 
te lezen en samen te lezen 
kun je heel veel leesplezier 
delen. En leesplezier, dat is 

het allerbelangrijkste. 
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Met de boeken van De School voor Monsters heb ik 
geprobeerd een wereld te creeren met personages 
waar jonge kinderen zich in kunnen herkennen en 
waar ze om moeten lachen. Ik liet me inspireren 
door films die mijn kinderen grappig vonden, zoals 
Monsters Inc en Hotel Transsylvanië. Ik hoop dat ik 
erin geslaagd ben een net zo leuke mix te brengen 
van griezelen en humor. 

De tekst van elk boek is opgebouwd uit korte zin-
nen die rijmen. Terwijl ik de verhaaltjes schreef, 
hield ik er rekening mee dat het laatste woord in 
elke zin een heel eenvoudig woord moest zijn. Dat 
laatste woord werd dan vetgedrukt en in een kleur. 
Zo is telkens op elke dubbele pagina heel goed 
zichtbaar welke twee woorden rijmen. 

Leren lezen doe je op school, onder begeleiding van 
de leerkracht en met behulp van de juiste methode 
en middelen. Maar met mijn boekjes van De School 
voor Monsters hoop ik dat een kind ook thuis stap 
voor stap zelf aan het lezen zal slaan. Je kunt je kind 
hier heel goed in begeleiden door voor te lezen. 
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Kies een boek van De School voor Monsters en 
lees het voor. Door voor te lezen laat je zien dat 
een boek lezen gezellig is en dat lezen de manier 
is om leuke verhalen te ontdekken. 
Terwijl je voorleest, kan je kind meekijken in 
het boek en genieten van de vrolijke prenten. 
In een volgende fase kun je samen gaan lezen. 
Moedig je kind aan om mee te lezen. Kunnen 
ze de gekleurde, vetgedrukte woorden al zelf 
ontcijferen en voorlezen? Lukt het ze om de 
klank-teken-koppeling te maken, met andere 
woorden, leggen ze het juiste verband tussen 
de letter en hoe die klinkt? Probeer ook het 
spelletje achter in het boek: kunnen ze de 
woorden vinden die rijmen? 

En op een dag komt het moment dat je kind 
zelfstandig kan lezen. Een spannend moment, 

dat je vervult met trots en dat gevierd mag 
worden. Voor sommige kinderen gaat dit heel 
vlot. Voor andere kinderen duurt het wat langer 
en gaat het maar moeizaam. Maar er is geen 
haast. Als je merkt dat je kind na twee jaar 
leesonderwijs blijft worstelen met lezen, 
is het misschien wel een goed idee om 
hulp in te schakelen.

VOORLEZEN - SAMEN LEZEN - ZELF LEZEN

Deze moeder 
van een kind voor 

wie lezen moeilijk is 
wenst je veel 

succes!
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Leer lachend lezen 

Het allerbelangrijkste wat ouders kunnen doen, 
is hun kind steunen. Moedig kinderen aan met 
positieve woorden en daden wanneer je merkt 
dat ze geïnteresseerd zijn in lezen. Geef kinderen 
de tijd en de ruimte om zich te ontwikkelen. 
Iedereen leert in zijn eigen tempo, en kinderen  
kunnen de moed verliezen als ze het gevoel 
krijgen dat ze iets niet even goed of even snel 
kunnen als hun leeftijdgenootjes. Die onder- 
steuning kent vele vormen: boeken kiezen  
over thema’s die je kind interessant vindt,  
met kinderen over boeken praten, met ze naar  
de bibliotheek gaan, samen naar podcasts  
luisteren, samen liedjes zingen...

Maar de allerbelangrijkste voorbereiding  
op leren lezen is voorlezen. We weten dat 
elke dag voorlezen een positief effect  
heeft op de taalontwikkeling van kinderen.

Elke dag voorlezen vergroot de woordenschat, 
zorgt voor een beter taalbegrip en bevordert 
de leesvaardigheid, waar ze hun hele school- 
carrière (en de rest van hun leven) profijt van  
hebben. Voorlezen zorgt er ook voor dat lezen  
geassocieerd wordt met iets positiefs en leuks. 

Leren lezen begint niet alleen met 
letters en klanken bestuderen op 
school. Leren lezen begint al thuis, 
met het verwerven van een aantal 
basisvaardigheden.

met

Tip voor onwillige lezers

Is lezen moeilijk voor je kind? Duikt 
je kind niet spontaan in een boek? 
Voorlezen is de ideale oplossing. Door 
voor te lezen reik je je kind verhalen 
aan, je verrijkt hun woordenschat en 
je vergroot hun belevingswereld. 
Ook als je kind niet goed of niet graag 
leest kun je door voor te lezen hun 
ontwikkeling positief beïnvloeden.
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Waarom is lezen 

zo goedgoed voor 

je kind?

Lezen vergroot de woordenschat 
Verhalen helpen om de woordenschat uit 
te breiden en communicatievaardigheden 
te verwerven. 
Kinderen die lezen, kennen meer woorden 
en zijn beter in staat om verhalen te begrijpen. 
Ze kunnen hun gevoelens en gedachten beter 
uitdrukken en leren sneller nieuwe woorden 
en begrippen. 

Lezen maakt empathisch 
Boeken bevatten een oneindige hoeveelheid 
verhalen en personages, en ze worden overal 
ter wereld geschreven door mensen met unieke 
ervaringen. Boeken kunnen kinderen helpen 
moeilijke situaties te begrijpen of grote 

veranderingen te verwerken. Boeken leren je je in 
een ander te verplaatsen. Ze zorgen ervoor dat je 
leefwereld groter wordt en dat je anderen en jezelf 
beter leert kennen. 

Lezen zorgt voor een goede nachtrust 
Kinderen vinden het heerlijk om voorgelezen te 
worden voor het slapengaan. Het bezorgt ze een 
knus moment van ontspanning en bereidt ze voor 
op het slapen. Maak daarom van voorlezen een 
vast onderdeel van jullie avondroutine. 
Het licht van digitale schermen kan het natuurlijke 
slaap-waakpatroon verstoren. Zorg daarom voor 
een schermvrije avondroutine (geen spelletjes op 
de tablet, geen filmpjes, geen e-book) en lees voor 
uit een papieren boek. 

Lezen is goed voor de 
geestelijke gezondheid 

Verhalen hebben een sterke verbin-
dende kracht. Mensen voelen zich 
verbonden door verhalen. Verhalen 
kunnen mensen helpen te ontsnappen 
aan de stress van hun dagelijks leven. 
Regelmatig lezen kan een belangrijk 
onderdeel zijn van goede zelfzorg, 
tijdens de schoolcarrière van een kind 
en later in het volwassen leven. 



Tips voor ouders bij De School voor Monsters, Baeckens Books NV, Ontvoeringsplein 12, B-2800 Mechelen 
© 2021 Sally Rippin & Chris Kennett; series design © 2021 Hardie Grant Children’s Publishing

Hoe maak je 

van je kind 

een lezer? 

Hier zijn wat 

tipstips!

Fijne motoriek
Het klinkt simpel, maar lezen begint echt letterlijk 
op de eerste bladzijde. Leer kinderen hoe ze een boek 
moeten vasthouden, met de juiste kant naar boven, 
open de kaft en sla de bladzijden om. Geef baby’s en 
peuters boekjes die ze zelf goed kunnen vasthouden 
en waar ze mee kunnen spelen. 

Het is altijd tijd voor een verhaaltje
Lees voor, vertel verhalen, luister samen naar 
podcasts, zeg gedichtjes op, stel vragen tijdens of 
na het lezen, knoop een gesprek aan over het verhaal. 
En als je kind vraagt: ‘Mag ik nog een verhaaltje?’ zeg 
dan altijd ja. Maak altijd tijd voor nog een verhaaltje, 
ook al heb je er al een paar gelezen. En het kan ook 
geen kwaad om veertig keer (of meer) hetzelfde 
verhaal voor te lezen. Herhaling is goed voor de 
taalontwikkeling en traint het geheugen.

Er zijn een paar basisvaardigheden die 
kunnen helpen om een levenslange liefde 
voor het lezen te ontwikkelen. 

Voorlezen, samen lezen, 
zelf lezen 
Kinderen beginnen aan hun leestraject door 
te luisteren naar een volwassene die hun 
voorleest. Na een tijdje raken kinderen 
vertrouwd met letters en woorden, en dan 
kun je ze aansporen samen met jou te lezen. 
Als je de boeken van De School voor Monsters 
leest, kun je hun vragen om het laatste 
woord van elke zin te lezen. Zodra kinderen 
voldoende letters en woorden kennen en 
het systeem van de klank-teken-koppeling 
snappen, kunnen ze zelfstandig gaan lezen. 
Maar blijf alsjeblieft voorlezen, ook als je 
kind al zelf kan lezen. Want voorlezen doet 
kinderen groeien in hun leesvaardigheid. 
En het zorgt elke keer opnieuw voor een 
fijn moment van samen zijn. 
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Kies verhalen op rijm
Teksten op rijm hebben veel ritme en lezen 
lekker voor. Kinderen zullen de woorden gaan 
herkennen en het wordt een leuk spelletje 
om het rijmwoord te raden. 

Je naam leren schrijven
Als kinderen hun naam willen leren schrijven, 
is dat vaak een teken dat ze klaar zijn om te 
leren lezen. Door het schrijven van hun naam 
raken ze vertrouwd met de letters en het 
verband tussen de letter (het teken) en de 
klank (hoe je dat teken uitspreekt). 

Letters en klanken
Kinderen die klaar zijn om te leren lezen zijn 
heel geïnteresseerd in letters en klanken, en 
beginnen het verband tussen de letter en 
hoe die klinkt als die uitgesproken wordt te 
snappen. Je kunt je kind helpen door speels 
met letters aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld 
door letters te kneden van boetseerklei, 
door in een boek op zoek te gaan naar een 
bepaalde letter, die aan te wijzen en de vorm 
ervan te volgen met je vinger, door cake met 
lettersnoepjes te versieren, door samen de 
koelkast te versieren met lettermagneetjes… 
Zoek je een boek dat in detail elke letter en 
klank aan bod laat komen, dan is ‘aap leest 
een letter’ van Isabelle Gielen en Jan Van 
Lierde een gouden tip. Kijk voor meer info op 
www.baeckensbooks.com 



Voorlezen 
Voorlezen is de beste voorbereiding op leren 
lezen. Het is de logische eerste stap die veel 
gezinnen zetten: een boek kiezen en voorlezen, 
terwijl je kind luistert en naar de prenten kijkt. 
Voorlezen is belangrijk als je wilt dat je kind 
vertrouwd raakt met boeken en lezen.

Samen lezen 
Je kind zal na een tijdje een aantal woorden 
herkennen. Spoor je kind aan samen met jou 
te lezen. Vraag je kind in het boek op zoek te 
gaan naar bepaalde letters en die aan te wijzen. 
De boekjes van De School voor Monsters 
kunnen hier goed van pas komen: lees zelf het 
eerste stuk van de zin, wijs het rijmwoord aan 
en laat dan je kind het rijmwoord voorlezen. 
Als dat goed lukt, voelt je kind zich ontzettend 
trots – en dat is helemaal terecht! 

Leert je kind lezen op school? Lees 
hier wat je kunt doen om je kind te 
ondersteunen. 

Goede leesgewoontes
leesgewoontes 

creeren, hoe doe je dat?..

Dot

Tips voor ouders bij De School voor Monsters, Baeckens Books NV, Ontvoeringsplein 12, B-2800 Mechelen 
© 2021 Sally Rippin & Chris Kennett; series design © 2021 Hardie Grant Children’s Publishing

Zelf lezen 
Kinderen die zelfstandig beginnen te lezen, 
zullen soms niet elk woord goed kunnen lezen. 
En dat is ook niet erg. Ze doen hun best en 
krijgen steeds meer zelfvertrouwen met elk 
stukje dat ze vlot kunnen lezen. Het is heel 
fijn voor je kind als je in de buurt bent om te 
helpen als dat nodig is en als je hun een 
schouderklopje geeft voor hun inzet. 

Ontdek De School 
voor Monsters en  
gun je gezin uren 
(voor)leesplezier!
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DE VOET VAN LOET 
ISBN 978 94 6429 027 1 

verschijnt november 2021

DOL EN DOT DOEN  
DOL EN ZOT 

ISBN 978 94 6429 026 4 
verschijnt november 2021

MAARTJES BOLLE BEEST 
ISBN 978 94 6429 023 3  
verschijnt augustus 2021

SEM EET JAM 
ISBN 978 94 6429 024 0 
verschijnt augustus 2021

KAAT DEELT UIT 
ISBN 978 94 6429 028 8 
verschijnt februari 2022

PIER DE KLIER ZEGT BOE! 
ISBN 978 94 6429 029 5 
verschijnt februari 2022

Lees ALLE boeken van 
de School voor Monsters!
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Kleur de 

monstersmonsters in 

LOET 

SEM 
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MAARTJE 

DOL EN DOT 

DotDoL
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In de boeken van De School voor Monsters 
zitten heel veel woorden. Sommige van die 
woorden kun jij al zelf lezen. Probeer maar!

Ga op zoek naar deze woorden in 
Maartjes bolle beest en De voet van Loet! 
Kun je ze vinden? Wijs maar aan!

op   kop
sip   lip
man  kan 
tof   bof 
keer   weer



HOE 
TEKEN 

JE

Pak een potlood 
en teken een driehoek. 

Vorm met kleine ‘u‘-tjes 
de oren, neus en mond.  
Teken aan het lijf twee 
lange dunne ‘buisjes‘ als 
armen.

Voeg nu in elk hoekje een 
kleinere driehoek toe. 
Zo vorm je de hoed. 
Gum voorzichtig de 
overlappende lijntjes uit.

Teken twee kleine 
cirkeltjes met een  
stipje erin als ogen. 
En kriebelkrabbel naast 
het hoofd wat haar.

Tijd om wat details toe 
te voegen. Voeg handen, 
schoenen, een sjaal en 
nog wat meer haar toe. 
Vergeet de spin niet! 

Teken een cirkel voor het hoofd 
met daaronder een rechthoek 
met ietwat scheve zijden voor 
het lichaam. Teken twee blokjes 
onderaan. Dat zijn de voeten.

MAARTJE
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Er zijn heel wat monsters op de School voor Monsters… Er zijn er met 
hoorns, er zijn er met heel veel haar, er zijn er met hele grote voeten. 
Sommige zijn groen, andere blauw. Sommige zijn groot, andere klein… 
Teken hier je eigen monster. Maak het zo gek als je zelf wilt! 
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Kleuren maar!
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Kleuren maar!
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Memospel
• Knip de kaartjes uit en hussel ze door elkaar.
• Leg ze op tafel met de prent naar onderen.
• Draai een kaartje om en kijk wat erop staat.
• Draai een ander kaartje om. 
• Staat er hetzelfde op? Dan heb je een paar 
 en mag je de kaartjes houden. 
• Staat er iets anders op? Dan moet je de kaartjes 
 weer met de prent naar onderen leggen en 
 opnieuw proberen. 
• Doe dit tot je alle paren verzameld hebt.
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KEN JE DEZE 

WOORDEN AL?

Zoek de woorden 

die rijmen. 

Geef de woorden 
die bij elkaar horen 

dezelfde kleur.

nee

mee

kop

ik
keer

op
weer

hik

muur

zuur

rol

lol

sip

lip
tof

bof

man

kan
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GA WEG!

IK LEES!
KOM MAAR

BINNEN!

Maak je eigen deurhanger 
• Knip de deurhanger uit langs de stippellijn.
• Vouw de voorkant en de achterkant op elkaar.  
• Doe lijm op de binnenkant en plak de deurhanger dicht. 
• Hang hem aan je deur en klaar!



Op zoek naar leuke boeken en leestips? 
www.baeckensbooks.com
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