Voorlezen
BiblioNu stimuleert kinderen boeken te lezen en het voorlezen van (groot)ouders aan kinderen.

6. Wat lees je allemaal? (meerdere antwoorden mogelijk)
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Ik lees nooit

Krant

Tijdschrift

Boek

E-reader

Anders

Anders, namelijk:
























Alles van horst aan de maas
Artikelen via pc
Beeldscherm
Blogs
Brochuires en alles wat verder los of vast zit...
Ik hoef niemand meer te voorlezen.
Ik lees kinderboeken voor op school
Intenet
Internet (2x)
Laptop, tablet, informatie
Nieuws op internet (2x)
Nieuws op websites internet en apps
Nieuws via internet
Op mijn pc
Pc
Romannetjes en foldertjes
Romans
Socisl media
Tablet (2x)
Toneel tekst,
Tv-gids
Vakbladen
Vakliteratuur
0








Van allles wat
Veel via internet.
Verslagen e.d.
Via internet.
Weekbladen, advertentiebladen
Wikipedia, nieuwssites op internet

7. Luister je naar luisterboeken?
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Weet niet

Toelichting
Nee









Boeken moet je zelf kunnen lezen, dan kun je ook beter je eigen fantasie gebruiken.
Heb liever een boek in mijn handen, is ook beter voor de ogen
Ik vind het zelf prettig om een boek in mijn hand te hebben. Mijn man 'leest' wel
luisterboeken.
Ik weet niet hoe dat moet en waar dat is
Lees liever zelf.
Mijn kinderen wel, heel vaak.
Nog niet nodig,hou liever een boek vast.
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8. Lees je wel eens voor aan (klein)kinderen?
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36%

35%
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24%
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0%
Ik heb geen
(klein)kinderen

Ja

Soms

Nee

Nee, dit doet
iemand anders

Weet niet

Toelichting
Ik heb geen
(klein)kinderen
Ja














Ik heb geen kleinkinderen maar zou ik ze wel hebben dan zou ik ze zeker
veel voorlezen.
Als kleinkind op vakantie is bij mij,voordat ze naar bed gaat.
Dagelijks meerdere keren per dag en natuurlijk voor het slapen gaan.
Geeft veel plezier en de kinderen vinden het ook leuk. daarnaast is het
voor iedereen leerzaam
Genieten ze reuze van en is goed voor huntaalontwikkeling
Ik lees nog iedere dag voor aan of samen met mijn zoon van 10.
Nu zijn ze groot,maar toen ze nog klein waren heb ik heel veel
voorgelezen,zowel aan mijn kinderen als aan mijn kleinkinderen. mijn
kleinkinderen
Toen de kinderen klein waren, inmiddels zijn het tieners, en is dit natuurlijk
niet meer aan de orde.
Vooral toen ze kleiner waren, bij de tieners niet meer
Wij lezen elke avond voor, en vaak ook overdag. De oudste (6) leest het
ene boek na het andere al zelf uit.
Daar zijn ze al te Groot voor
Inmiddels op een leeftijd (tieners) dat voorlezen niet meer nodig is.
Kinderen zijn al groot en er zijn geen kleinkinderen
Lezen zelf
Mijn kinderen zijn 20 jaar en ouder. Vroeger wel gedaan.
Mijn kinderen zijn al groot; 18, 16 en12, die lezen mij bijna voor ;)
Onze kinderen zijn groot maar we hebben ze lang voor gelezen
Onze kinderen zijn te groot, maar ik heb altijd heel veel voorgelezen.
Vroeger wel , zijn inmiddels volwassen
Heb ik veel gedaan, maar ze zijn nu 'groot'



Nu niet meer, vroeger wel.











Nee

Nee, dit doet
iemand anders
Weet niet
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