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Kaatje maakt iets 

lekkers klaarklaar.

Dat doet ze een 

keer in het jaarjaar.

32



De reuzentrommel 

met gebakgebak
past maar nauwelijks 

op het dakdak.

54



Meester Bas zegt: 

‘Ho, ho, hoho.

Zeg eens, wie 

verstopt zich zozo?‘

DOL

76



‘Ik ben jarig, 

meester BasBas!

Dit is voor 

de hele klasklas!‘
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‘Jassen, tassen 

op de ganggang!

Eindelijk! 

Dat duurde langlang!‘

DOT
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‘Kaat is jarig 

en deelt uituit!‘ Wat zou het zijn? 

Gewoon weer fruitfruit?
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Kaatjes trommel 
plipt en ploptplopt,

sist en sputtert, 

flipt en floptflopt.
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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.

HOE GEBRUIK  
JE DIT BOEK?

TIPS OVER 
LEREN LEZEN

Welkom op de School 
voor Monsters!

 
 
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!

Scan de QR voor meer tips!
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