4 tips om een zomerdip te voorkomen
Wist u dat niveauverschillen tussen leerlingen vooral ontstaan in de zomervakantie?
Kinderen die in de vakantie veel lezen en sommetjes maken blijven op niveau terwijl het
niveau bij kinderen die dit niet doen achteruit gaat. Dit verlies in kennis tijdens de
zomervakantie (soms wel 2 niveaus in lezen!) wordt een zomerdip genoemd.
Veel ouders geven echter aan dat ze het lastig vinden om te blijven oefenen met lesstof
in de zomervakantie. We hebben daarom enkele tips op een rijtje gezet om de zomerdip
tegen te gaan, zonder dat je schooltje moet spelen:
1. Lekker lezen op vakantie
Laat uw kind boeken uitzoeken voor onderweg op de achterbank of op het strand. Zelfs
het lezen van boeken onder het AVI-niveau of stripboeken helpt al. Ook leuk: laat uw
kind de menukaart, folders van de bezienswaardigheden waar u heen gaat of borden
langs de weg voorlezen. Zo houdt u het speels maar blijft uw kind bezig met zijn of haar
leesvaardigheid. Houd het lezen vooral gezellig en leuk. Stimuleer uw kind om te lezen,
door zelf te gaan lezen, door samen te gaan lezen of door er een beloning aan te
koppelen.
Denk ook eens aan strips, leesdoeboeken, luisterboeken en kindertijdschriften. Deze zijn
ook leuk én zinvol om te lezen. Prima voor lange autoritten of in het vliegtuig.
2. De leukste gratis apps voor op vakantie
Download de app VakantieBieb van de Bibliotheek. In deze app vindt u een leuk en
gratis leespakket voor het hele gezin (vanaf 1 juli te gebruiken). Bij de boeken wordt het
AVI-niveau vermeld zodat uw kind makkelijk een boek van het juiste niveau uitkiest.
Een andere leuke app van de Bibliotheek is de LuisterBieb, de eerste luisterboeken-app
in Nederland. Deze kunt u ook downloaden wanneer u geen lid bent van de bibliotheek.
https://www.vakantiebieb.nl/
3. Speel leerzame spelletjes met uw kind
Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Tijd
voor een spelletje! Maar ook als de zon schijnt zijn spelletjes leuk tijdverdrijf. Kies eens
voor een spel waarmee de hersenen blijven kraken. Traditionele spellen waarbij uw kind
zijn of haar rekenvaardigheid oefent zijn bijvoorbeeld: eenentwintigen (een soort blackjack voor kinderen), Rummikub, Yahtzee en Halli Galli. Voor talige spelletjes kies je
scrabble (junior), boggle. En voor beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te
vangen; rompompom en Maan roos vis-spelletjes.
4. Sommetjes zijn spelletjes!
Veel kinderen vinden het leuk puzzeltjes en spelletjes op te lossen. Benader rekenen
daarom als leuke bezigheid en plaats ze in context. Laat uw kind uitrekenen hoeveel
wisselgeld jullie moeten krijgen bij het betalen in een restaurant of de supermarkt. Leuk
om samen te koken in de vakantie: lees samen het recept en maak een
boodschappenlijstje. Betrek uw kind in de reisroute: bereken samen de afstand die jullie
afleggen en de tijd die jullie daarover zullen doen. Verzin samen rekenopdrachtjes met
nummerborden van andere auto’s. Kun je de getallen bij elkaar optellen, van elkaar
aftrekken en delen?

