
De zomerdip overwonnen!
Taalkanjer Zomerchallenge 



De zomer komt eraan!

Een periode om heerlijk te ontspannen en om alles wat lijkt op school 
even helemaal los te laten :))

Maar….

Is dat wel zo'n goed idee?

Door een hele zomer niet lezen of schrijven lopen veel kinderen het 
risico van een ZOMERDIP:  alle vooruitgang van de laatste tijd verdwijnt 
als sneeuw voor de zon. En na de vakantie voelt het alsof je weer terug 
bent bij af!

De stijgende lijn wordt  
onderbroken en een dip dreigt.

Maar in de zomer lezen en extra 
oefenen is voor sommige kinderen 
(en hun ouders!) geen 
aantrekkelijk vooruitzicht.
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Het enige wat daar tegen helpt is blijven lezen… 
de hele zomer door!



Sommige kinderen doen niks liever: heerlijk in de tent of langs het 
zwembad liggen met een boek of de Tina of de Donald Duck. 

Maar voor jouw kind is lezen misschien niet zo'n feest.

Ik kan het niet! 
Ik wil het niet!
Ik doe het niet! 

... is dan wat jij dan hoort.
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En alle variaties daarop!
Wij herkennen dat maar al te goed van toen onze eigen kinderen jong waren.
 
Dus zit jij in ditzelfde schuitje, dan is onze Zomerchallenge speciaal voor jou 
gemaakt.  Om jouw kind uit te dagen om toch te lezen en schrijven. 
Zonder dat het voelt als 'oefenen' en zonder dus de strijd die dat anders vaak 
geeft.



Wat houdt de Zomerchallenge in:

Een zomer vol afwisselende 'uitdagingen', om steeds weer te 
ontdekken dat lezen en schrijven minder 'stom' is dan je dacht.

En natuurlijk zonder het vakantiegevoel te bederven.

Kan dat dan, vraag je je misschien af?
Ja, zeker!!  
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Schrijf je nu meteen in voor de editie van 2022!

http://taalkanjer.nl/zomerchallenge/



In dit e-boek laten we je zien wat onze Zomerchallenge zo succesvol 
maakt.

1.
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De 3 voornaamste redenen voor je kind om de uitdaging aan te gaan 
en om te gaan lezen en schrijven.

De unieke opbouw helpt om te voorkomen dat de hakken in het 
zand gaan!2.

De vorm waarin we deze Zomerchallenge gieten, trekt veel kinderen 
over de streep.3.

Inhoud



Weet jij wat de belangrijkste reden is voor je kind om toch lekker 
mee te doen?
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Het doel moet duidelijk zijn. Super belangrijk!

Pas als we weten waar we iets voor doen, wordt het leuk. 
En dan bedoelen we niet zoiets 'vaags' als: voor als je later groot 
bent :)).

Het doel van NU lezen, is dat je over een UUR een lekkere appeltaart 
gebakken hebt. Of zo iets :))

Dus voor kinderen is het belangrijk om te weten: 
• Waarom zou ik dit eigenlijk willen? 
• Wanneer heb ik het goed gedaan?
• En vooral:
• Wanneer ben ik klaar?

En voor jou is het ook goed om te weten dat we een uitdaging nooit 
'zomaar' geven. Dus bij iedere uitdaging komt extra info mee jou als 
begeleider om samen met je kind of leerling aan de slag te gaan. 

1.



Het moet niet teveel moeite kosten, want het is en blijft 
vakantie :)). Daarom kunnen al onze uitdagingen 'tussen de bedrijven 
door'.  Soms als je het dorp inloopt voor een ijsje, als je onderweg 
bent in de auto, in het bos of op het strand. Of gewoon gezellig voor 
de tent, met andere kinderen van de camping.

De afgelopen zomers waren kinderen soms uren met onze 
uitdagingen bezig. Geloof je dat?

Het moet leuk zijn!
Voor je kind is dit de belangrijkste voorwaarde! 
Want juist als het om lezen of schrijven gaat, zal je kind aarzelen 
om aan de slag te gaan. Dan moet de uitdaging zo aantrekkelijk 
zijn, dat hij toch heel snel besluit:

"Mama, dit is leuk!"
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Wat maakt onze Zomerchallenge zo leuk?
(En voor sommige kinderen onweerstaanbaar?)

Daarvoor zijn drie dingen belangrijk:

1. Je kind gaat de uitdagingen niet alleen aan. Samen is 
leuker :)).  

2. We gieten alle ‘uitdagingen’ in een aantrekkelijk jasje, 
waardoor het oefenen niet op de voorgrond staat. Dus niet 
oefenen om het oefenen, maar lezen en schrijven om waar lezen en 
schrijven voor bedoeld zijn: iets leren, iets ontdekken, plezier, iets 
delen etc.. 

3. De uitdagingen worden steeds zo gepresenteerd, dat je kind er 
zijn eigen ‘draai’ aan kan geven. Heerlijk toch!

Dit is geen 'theorie'. Dit is gewoon wat al bijna 2000 
deelnemers de afgelopen jaren hebben ervaren.

Leuk dus!
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Om te voorkomen dat kinderen (al bij voorbaat) de hakken in het zand 
zetten, hebben we een heel bijzondere OPBOUW gekozen:

Wat is hiervan het geheim:
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2.

Eerst een paar binnenkomers - niet moeilijk en erop gericht om 
gewoon lekker aan de gang te gaan. Welk kind wil nu niet zijn ouders 
'aan het werk' zetten (met het uitzoeken van een VOORLEESBOEK). 
Gaaf toch?



Dan een paar uitdagingen die bij bijna alle kinderen binnenkomen als 
een knaller: speuren, bouwen, knutselen, lekker buiten (als het kan!).

Daarmee is de schrik van “Help, Ik Moet Lezen Deze Zomer” al voor 
een groot deel verdwenen.

De negatieve gevoelens en gedachten bij lezen en letters kunnen heel 
sterk zijn… En dat begrijpen we heel goed!

Daarom kan en mag iedereen meedoen met onze uitdagingen.  
Vaak helpt het enthousiasme van een broertje of zusje enorm om een 
kind dat nog niet zoveel vertrouwen heeft mee te trekken.

Wat ons opviel was: "Ik heb geen zin!"  
betekent vaak: "Ik weet niet zeker of ik het kan..."
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En als de uitdaging op zich leuk, gezellig, spannend en afwisselend is en 
helemaal niet lijkt op wat je op school altijd moet doen... dan ga je er toch 
mee aan de slag!

Dus dit zagen we gebeuren :))
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Ten slotte gaan we serieuzer aan de slag want uiteindelijk is zelf 
lezen en schrijven natuurlijk het doel. 
Je zou dit het 'echte' werk kunnen noemen, maar natuurlijk blijft het 
altijd speels: samen met anderen, geen saaie werkbladen, altijd op je 
eigen niveau! Veel keuzevrijheid!
Belangrijk blijft: het doel moet duidelijk zijn. 
Je moet helder weten wanneer je klaar bent en wanneer je jezelf 
een schouderklopje kunt geven!

Maak een zo lang mogelijke zin!
Maak een woordslang.

Maak je eigen speurtocht..

Toch nog wat opstartproblemen...
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Voorbeelden van de afgelopen jaren



De vorm van de Zomerchallenge is uniek

Twee keer per week krijgt je kind een mail van ons. 
Met daarin de uitdaging.
Je kind weet dat er honderden andere kinderen dezelfde mail en dezelfde 
uitdaging krijgen. Dat stimuleert enorm.

Jij krijgt tegelijkertijd ook een mail met daarin altijd toelichting en 
uitbreiding.
We geven een uitdaging nooit 'zomaar'. De bedoeling is steeds dat je 
kind ervaart dat lezen en schrijven handig, leuk of nuttig kunnen zijn. 
"Droog" oefenen, daar doen we niet aan. (En een spelfoutje, daar kijken 
we ook niet naar deze zomer. Dat komt later wel weer!).

Bij de challenge hoort een Facebookgroep waarin je je ervaringen, 
ontdekkingen of creaties mag delen. Het is leuk en inspirerend om te 
zien wat anderen gedaan hebben! En natuurlijk zijn we er ook, om je 
vragen te beantwoorden.

Samen is gewoon leuker :))
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3.



Bij alle uitdagingen staan steeds een aantal varianten, zodat kinderen 
zelf kunnen kiezen:

Wat vind ik leuk en wat past bij mij (en mijn niveau)?

Want natuurlijk weten wij niet van ieder kind wat het leuk vindt.

Ouders (laten we heel eerlijk zijn: het waren vooral moeders!) vinden 
samen met hun kinderen nog honderden extra varianten. En dat is 
natuurlijk het allerleukst :)))

Kind trots, mama trots!

We vroegen bijvoorbeeld een keer om alle letters van het alfabet te 
leggen met ‘iets’. En ieder kind koos daarbij materiaal en de plek die 
hem of haar aansprak. Enthousiast werd het resultaat gedeeld op 
Facebook:
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En dan gebeuren er kleine wondertjes :)))))
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spoiler alert: wegens groot succes komt deze uitdaging komt dit jaar terug!!



En we vroegen om van gegeven zinsdelen een zo lang mogelijke zin te leggen. 
Door sommige kinderen werd daar eindeloos op gepuzzeld. Zelf woorden 
aanvullen mocht ook… dus natuurlijk kwamen daar ondeugende woorden bij. 
Want die zijn het leukst :)))
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Deze moeder krijgt met haar dochter een ereplek in dit verslag 
(Met een gouden randje :).
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De drempel naar 'echt' lezen 
wordt door al deze voorpret een 
stuk lager. Een klein 'duwtje in de 
rug' is dan soms al genoeg. 

En vaak geloven ouders hun eigen 
ogen niet!

Want tussen alle foto's van de 
uitdagingen door, beginnen dan ook 
altijd dit soort foto's binnen te 
druppelen.
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Wij hopen dat je door dit verhaal inspiratie hebt opgedaan.

Een paar dingen waar je op zou kunnen letten als je deze zomer aan de slag 
wil met je kind om de Zomerdip te voorkomen.

Het gaat niet alleen om een activiteit, maar ook 
motivatie.

Is je doel helder? (Waarom ga ik dit doen, wat wordt er van mij verwacht. 
Wanneer ben ik klaar?) Heb je gesproken over motivatie? Heeft je kind 
voldoende zeggenschap over de invulling van de uitdaging?

Zorg voor een goede opbouw
Zomaar een boek uit de kast trekken en verwachten dat je kind gaat lezen... 
Dat gaat 'm waarschijnlijk niet worden. Zorg dat je kind op de juiste manier 
in de startblokken staat, bouw de activiteiten langzaam uit, zodat de hakken 
niet in het zand gaan.

Lezen en schrijven -  nooit een doel op zich. 
Ze zijn een hulpmiddel om iets anders te bereiken: het spelen van een spel, 
het beleven van een avontuur, communicatie...
Voeg zo'n element toe, want daar haalt je kind zijn motivatie uit!

Doe het samen - Je kind mag nooit het gevoel hebben dat het in de  
vakantie in zijn/haar eentje 'de klos' is!
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Lukt dit alleen? Of wil je wel een steuntje in de rug en doe je dit samen 
met Taalkanjer en alle andere deelnemers?



Deelnemers van de afgelopen jaren zeiden:
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5 weken, 13 uitdagingen!

Voor je kind om lekker aan de slag te gaan, maar ook voor jullie als gezin. 
Want wat is er nu leuker dan SAMEN met een uitdaging bezig te zijn

Kijk hier en schrijf je meteen in!

Wij hebben er super veel zin in!!

Wil jij ook een Zomerdip voorkomen? 
En wil je niet de hele zomer trekken en sleuren?

Ervaar dan hoe onze Zomerchallenge jouw kind over streep trekt:  
op een afwisselende, speelse, gezellige, 'anders dan anders' manier op je 
eigen niveau lezen en schrijven! 
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http://taalkanjer.nl/zomerchallenge



Tot gauw!!!
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