
LEZEN IS LEUK

www.inalmerelogopedie.nl

KWALITEIT
Alle logopedisten van onze praktijk hebben of ontwik-
kelen hun eigen specialisatie. Iedereen volgt dan ook 
regelmatig na- en bijscholing. Tevens houden wij ons 
aan alle richtlijnen die de beroepsvereniging voor-
schrijft. Wij zorgen voor een geldig certificaat van de 
Vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie. Dat betekent dat 
onze dossiers altijd voldoen aan alle nieuwe eisen. Wij 
meten regelmatig de voortgang van de behandeling en 
zullen het behandelplan bijstellen waar nodig is of door-
verwijzen voor nader onderzoek. InAlmere Logopedie 
heeft goede contacten met andere disciplines, scholen, 
peuterspeelzalen en Almeerse instanties.

VERSLAGEN 
Wij zijn verplicht bij een verwijzing uw verwijzer op de 
hoogte te stellen van de voortgang van de logopedie. 
Wij schrijven altijd een begin- en eindverslag voor de 
verwijzer/huisarts. U krijgt daar een kopie van, zodat 
u deze zelf aan scholen en instanties kan geven als ze 
daar om vragen.

Wettelijke regelingen
www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo
www.klachtenloketparamedici.nl
Wetenschappelijk onderzoek
www.nivel.nl/nl/nzr/logopedie
Privacy
www.inalmerelogopedie.nl/privacy-verklaring

ALGEMEEN

•  Wij vragen u tijdens de behandeling uw mobiele tele-
foon op stil te zetten.

•  Roken is in of vlak voor de praktijk niet toegestaan.
•  Bij diefstal of verlies van uw eigendommen kan de 

praktijk niet aansprakelijk worden gesteld.
•  Als u foto’s of filmpjes wil maken tijdens de behande-

ling, heeft u altijd de toestemming van de logopedist 
nodig.

CONTACT
www.inalmerelogopedie.nl
info@inalmerelogopedie.nl

Aprilstraat 105
1335 BL  ALMERE
06 283 921 81

Monacostraat 50
1362 AB  ALMERE
06 189 327 90

Audioweg 5
1322 AT  ALMERE
036 303 09 61

Sambastraat 81
1326 NT  ALMERE
036 523 06 81

Kerkgracht 14
1354 AL  ALMERE
036 531 80 81

Walt Disneyplantsoen 72
1325 SX  ALMERE
06 409 629 52

AFMELDING
U kunt zich kosteloos afmelden tot 24 uur voor de behan-
deling per telefoon (antwoordapparaat) of per mail. 
Bij afmelding binnen 24 uur ontvangt u een verzuimnota 
die u zelf dient te betalen.

Gewijzigde gegevens en afmeldingen kunt u telefonisch of 
per mail aan ons doorgeven. Graag zoveel mogelijk bij uw 
eigen logopedist (voornaam@inalmerelogopedie.nl)

LOCATIES
inAlmere Logopedie heeft op dit moment 6 locaties in 
Almere. Wij zijn gevestigd in Almere Haven (Centrum), 
Almere Stad (Danswijk, Filmwijk en Literatuurwijk) en in 
Almere Buiten (Seizoenenbuurt)

Lezen is leuk!



Uw kind komt naar de logopedie, omdat uzelf of 
de leerkracht heeft gemerkt dat hij moeite heeft 
met het lezen. Soms zijn er dan ook problemen 
met het schrijven.

Omdat goed lezen belangrijk is, heeft u als ouder vaak veel 
vragen.

Vragen als:
•  Gaat mijn kind wel voldoende lezen om op school mee te 

komen?
•  Ik hou zelf niet zo van lezen; hoe kan ik mijn kind 

motiveren?
•  Hoeveel moeten we eigenlijk lezen?
•  Waar kan ik goede boekjes vinden?
•  Mag ik al een AVI boekje pakken?
•  Tot welke leeftijd kan of mag ik voorlezen?

Belangrijk bij het leren lezen is dat uw kind het lezen vooral 
leuk moet vinden.

Iets wat je niet leuk vindt, ga je niet doen. Veel kinderen die 
moeite hebben met lezen, zijn er daarom mee opgehouden en 
hebben geen motivatie meer. 

Daarnaast is het toch nodig om veel te oefenen met lezen; 
alleen dan leert uw kind het goed en vlot. 

HOE MOET JE DAT DAN DOEN?

Uw kind moet immers plezier gaan krijgen in iets wat hij moei-
lijk vindt.

U kunt hem daarbij helpen met de volgende tips:

1.  Straal zelf uit dat lezen leuk is. Het is geen verplicht huis-
werk, maar een interessante bezigheid.

2.  De bibliotheek is voor kinderen onder de 18 jaar gratis. 
Maak er een gezellig uitje van en ga regelmatig met uw 
kind naar de bibliotheek. 

3.  Laat uw kind zelf boeken uitzoeken. In de bibliotheek, 
maar ook wel eens in de winkel. Ieder boek is goed. Uw 
kind hoeft het boek nl. niet altijd zelf te lezen. U mag als 
ouder alles (laten) voorlezen. Een luisterboek is ook een 
boek.

4.  Kies het liefst een vast tijdstip om samen ( voor) te lezen 
bv iedere avond. Maak er een gewoonte van en hou het 
leuk. Ga er gezellig bijzitten met iets te drinken op een 
rustig plekje.

5.  Lees alles wat u maar tegen komt: teksten op de pakken 
hagelslag, het etiket op een blik appelmoes. een bood-
schappenlijstje, een lekker recept, borden langs de weg, 
straatnamen.

6.  Iedere dag een paar minuten (5-10) lezen werkt beter 
dan 1x per week een half uur.

7.  Voorlezen blijft altijd belangrijk. Ook als uw kind allang 
zelf kan lezen. 

8.  Voor jonge kinderen zijn plaatjesboeken belangrijker 
dan boeken met veel tekst.

9  Luisterboeken kunnen ook liedjesboeken met CD zijn.

10.  En als laatste, maar zeker niet onbelangrijk: zien lezen 
doet lezen. Leg zelf uw telefoon of tablet weg en geef het 
goede voorbeeld door ook een boek of tijdschrift te lezen.

Hoe heb je hem
toch aan het

lezen gekregen?

Bron illustratie onbekend.

Kinderen leren door volwassenen na te doen. Spelen en lezen zijn belangrijk voor kinderen 
om te leren communiceren en hun taal te ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik 
van beeldschermen hier niet aan bijdraagt.


