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In dit kleurrijk alfabetboekje worden de versjes gebundeld uit het boek 

Moeilijke letters lezen. Dit boek bevat echter meer dan de versjes bij de 

”moeilijke letters”: je vindt er alle grafemen van onze taal. Elke klinker 

komt aan bod als korte en lange klinker, maar ook tweeklanken en spel-

lingsregels die aanleiding geven tot foutief lezen, hebben hun versje.

Het versjesboek kun je ruimer gebruiken dan een leesboek: je kunt ermee 

werken aan woordenschatuitbreiding, articulatie, fonologisch bewustzijn, 

doe-lezen … Het boekje kan voorgelezen worden vanaf de 3de kleuterklas 

en is bruikbaar als leesboek voor de 1ste en 2de graad van  de basisschool 

(van groep 2 t.e.m. groep 6).

Betty Vleeschouwer is sinds 1979 logopediste. Vanuit haar werk met 

slechthorende en dove kleuters bij de start van haar loopbaan nam ze de 

multisensoriële aanbreng van taalproblemen mee. Daarna werkte ze tot 

1992 met zwaar meervoudig gehandicapte volwassenen in het nursing-

tehuis De Valier in Liedekerke. In 1983 startte ze naast deze deeltijdse job 

haar zelfstandige praktijk te Denderleeuw en specialiseerde zich in de 

behandeling van dyslexie, dysorthogra� e en dyscalculie. Ze publiceerde 

ook het boek Moeilijke letters lezen. Oefenbladen dyslexie (Acco, 2012).
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Woord vooraf

Dit is een boekje voor kleuters. Door hen voor te lezen, s  muleer je hun ontluikende gele  erdheid.
Dit is een boekje voor kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar. Niet alle versjes kunnen door eerste 
lezers gelezen worden. Wanneer het wat moeilijker wordt, lees jij even voor. In dit boekje komen de specifi eke 
leesmoeilijkheden t.e.m. AVI 5 aan bod.

Dit is een boekje voor kinderen van het vierde en vijfde leerjaar, die moeilijk kunnen lezen en op een pre   ge 
manier willen oefenen. Lees beurtelings een zin en laat hen het ritme in de versjes ontdekken, zo wordt de 
leestaak niet te zwaar.

Dit is een boekje dat de visuele waarneming aanscherpt. De tekeningen tonen vaak een detail of een ongewone 
zijde van een dier. Anderzijds moeten de le  ers volledig de aandacht trekken door de sobere lay-out.

Dit is een boekje dat aanzet tot schrijven. Je kunt het kind uitnodigen om met een vinger over de le  ers met 
pijltjes te glijden. Zo kan je het correcte schrijfspoor inoefenen.

Dit is een boekje dat de ar  cula  e oefent en de woordenschat uitbreidt. Naast een leesboekje is het ook een 
“leerboekje”. Ik heb niet al  jd voor de gemakkelijkste woorden gekozen, maar onderschat jonge kinderen niet: ze 
staan heel open voor nieuwe woorden.

Dit is een boekje dat aanzet tot spelen met taal. Eén woord hee   soms meer dan één betekenis en dat kan 
grappige situa  es opleveren.

Dit is een boekje waarbij je de naam of de ini  alen van het kind als aanzet kan gebruiken om een versje te lezen. 
Ze vinden het best wel spannend om naar hun eigen le  er te zoeken en misschien vinden ze zelfs hun naam...

Dit boekje behandelt eerst alle le  ers van het alfabet behalve de le  ers q, x en y. Bij de klinkers vind je steeds de 
korte en de lange klinker. Daarna komen de meerklanken en moeilijke medeklinkerverbindingen aan bod.

Be  y Vleeschouwer
Logopediste

Voor mijn kleinkinderen
Voor alle kinderen met leesmoeilijkheden
Voor alle kinderen die graag versjes lezen

Met dank aan Boudewijn en Peter
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