Effectief actieplan leesbevordering en laagopgeleide ouders
Masterclass voor bibliotheek en basisschool om een plan van aanpak te maken voor ouderpartnerschap.

Waarom ouderpartnerschap?
Ouders kunnen heel veel bijdragen aan het leesplezier en de leesresultaten van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek
en dat ervaren we ook steeds meer in de samenwerking met de scholen. In het hele land zijn er proactieve scholen en
bibliotheekorganisaties die het voortouw nemen in ouderpartnerschap.
Waarom masterclasses?
We hebben voor jou de kennis en ervaring van alle betrokken specialisten, beleidsmakers, leidinggevenden en docenten
bij elkaar gebracht, zodat je alle ingrediënten hebt om goede, werkzame ideeën te bedenken en uit te werken. Met de
inspirerende resultaten uit onderzoek van de Hogeschool Rotterdam en met de begeleiding door Van Nieuwe Waarde
hebben we een prachtig, dynamisch programma samengesteld. De masterclasses worden op 7 plekken in Nederland
georganiseerd, dus gezamenlijk met alle deelnemers wordt er een schat aan waardevolle kennis aangeboord en
gedeeld.
Voor wie?
Voor iedere masterclass nodigen we per bibliotheekorganisatie een team uit waarin zowel de strategische als praktische
kennis aanwezig is. Bijvoorbeeld een leescoördinator of leerkracht, en een directeur of teamleider van school; en vanuit
de bibliotheek een leesconsulent, een onderwijsspecialist, hoofd educatie of een eventueel andere leidinggevende. Per
team dus maximaal 4 deelnemers.
Ook voorleescoördinatoren, voor wie het vermoedelijk lastiger is om deel te nemen, kunnen profiteren van de kennis van
deze masterclass. We zorgen voor een overdrachtsdocument waarmee de leesconsulenten de voorleescoördinatoren
kunnen informeren.
Wat gaan we doen?
De masterclass duurt in totaal 3 uur en biedt een afwisselend programma.
1.

We beginnen met een inspirerend verhaal van Martine van de Pluijm en haar collega’s van Hogeschool Rotterdam.
Zij hebben onderzoek gedaan naar laaggeletterdheid onder Rotterdamse ouders en de samenwerking tussen
leerkrachten en ouders.

2.

Daarna gaan we met elkaar aan de slag en nodigen wij iedereen uit zowel een bijdrage te leveren als veel nieuwe
kennis op te doen. Ons doel is dat we aan het eind van dit co-creatieve programma met ieder team stappen hebben
gemaakt naar een plan van aanpak. Door de resultaten met elkaar te delen, kan je daarna met je eigen en nieuwe
kennis direct aan de slag. Dat is onze ambitie! Dit onderdeel wordt begeleid door de hosts van Van Nieuwe Waarde.

Wat levert het op?
Je gaat naar huis met een (eerste aanzet voor een) plan van aanpak voor ouderpartnerschap op school. Daarnaast stelt
Kunst van Lezen zeven maal een aanmoedigingssubsidie beschikbaar van € 750 om die plannen ook daadwerkelijk uit
te voeren. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het plan gaan over het bereiken van laagtaalvaardige
ouders. Het reglement en het format voor het aanvragen van de subsidie ontvang je tegelijkertijd met de materialen
voor de masterclass.
Wie organiseren dit?
De masterclass is een initiatief van Kunst Van Lezen in samenwerking met vier Provinciale Ondersteuningsinstellingen
(Rijnbrink, Biblionet Drenthe, Cubiss en ProBiblio). Deelname is in iedere provincie mogelijk. Het programma is overal
hetzelfde.

juni 2017

Praktische informatie
Trainers:

Hogeschool Rotterdam en Van Nieuwe Waarde

Opleidingsduur:

1 dagdeel
Arnhem

Rotterdam

Nijverdal

Hoofddorp

Opleidingsdag:

25 oktober 2017

1 november 2017

8 november 2017

15 november 2017

Tijd:

15.-18. uur

14.30-17.30 uur

15.-18. uur

14.30-17.30 uur

Locatie:

Rijnbrink

OB Rotterdam

Rijnbrink

ProBiblio
Nicolien de Pater

Contactpersoon:

Astrid Kroon

Nicolien de Pater

Astrid Kroon

Assen

Tilburg

Roermond

Opleidingsdag:

22 november 2017

29 november 2017

13 december 2017

Tijd:

15.-18. uur

14.30-17.30 uur

15.-18. uur

Locatie:

Biblionet Drenthe

Cubiss

Theaterhotel de Oranjerie

Contactpersoon:

Tineke Scholte

José Peijen

Elly Cuijpers

Kosten:

€190,- voor twee personen van de bibliotheek,
de deelnemers van de scholen zijn gratis te gast

Deelnemers:

Minimaal 20 (5 koppels van 4 personen) - maximaal 40 per masterclass

Aanmelden:

Voor 30 september 2017 via het aanmeldingsformulier op www.debibliotheekopschool.nl
Alle data, prijzen en locaties zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden als
gevolg van een gebrek of overvloed aan aanmeldingen. Wijzigingen worden tijdig aan de
deelnemers gecommuniceerd.
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