
 

 

Ouders betrekken via een leesfeest 

De Triangel, Appingedam 

CBS de Triangel is een christelijke basisschool met 252 leerlingen. De school staat midden in de wijk 
Opwierde in Appingedam, een kleine stad in een landelijke omgeving in het noorden van Groningen. 
De school vormt samen met OBS “de Vuurvlinder” en de kinderopvang “Kids2b” het Kindcentrum 
OPwierde. De school wordt bezocht door kinderen met uiteenlopende religieuze, sociale en etnische 
achtergronden. De school is gesitueerd in een wijk waar het percentage laaggeletterde ouders  hoog 
is en waar de  taalvaardigheid van veel ouders laag is. Veel kinderen komen uit een éénoudergezin.  
 
Leesfeest 

Zomerleesfeest en Winterleesfeest zijn bestemd voor leerlingen en ouders en hebben als 

belangrijkste doel ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid te vergroten. 

Door middel van korte workshops van 15 minuten proberen we de ouders te inspireren en te 
enthousiasmeren om thuis voor te lezen en te praten over boeken.  
We vinden het belangrijk om de ouders te laten ervaren dat lezen leuk kan zijn en dat de interactie 
tussen kind en ouder een positieve invloed heeft op het leesplezier van zowel ouder als kind. Om 
voor een hoge opkomst te zorgen organiseren we leesfeesten op school, onder schooltijd. 
Zomerleesfeest: 

13.15 uur: workshop ronde 1 

13.30 uur: workshop ronde 2 

13.45 uur: workshop ronde 3 

 

De kinderen maken zelf een uitnodiging voor hun ouders. De ouders kiezen samen met hun kind 

vooraf 3 workshops. Ze kunnen kiezen uit: 

 Prentenboeken voorlezen met vertelkastje 

 Boekendans*  

 Speeddate* 

 Boekenkring met vragen van Chambers* 

 Toneellezen 

 Poëzie lezen 

 Informatieve boeken lezen* 

 Boekenquiz 

 Campinglezen: samen lezen voor of in een tent met je ouders op de camping die we op 

school hadden ingericht 

*uit: 25 korte werkvormen voor de Boekenkring, Vinci 2015 

 

De workshops worden gegeven door de leerkrachten, in klaslokalen door de hele school. Bij 

sommige onderdelen geven leerlingen uit groep 7 en 8 ondersteuning. 

Ouders krijgen tijdens het leesfeest ook de gelegenheid om zich (desgewenst) te laten voorlichten 
over mogelijkheden om de eigen taalvaardigheid te verbeteren. De coördinator van het Taalhuis van 
de Bibliotheek is aanwezig met een vrijwilliger van het Taalhuis. 
 
Er is ook een coördinator van de Voorleesexpress aanwezig om informatie te geven over dit project. 
 



 

 

De leescoördinatoren hebben samen met het team van De Triangel het Leesfeest georganiseerd.  
Materialen (zoals tentjes) voor de camping zijn aangeschaft. De camping is uitgevoerd op het 
dakterras van de school - een toegankelijke en uitnodigende plek voor ouders om met hun kind te 
lezen. 
De leesconsulent heeft de coördinatoren van het Taalhuis en de Voorleesexpress uitgenodigd. 
 
Wat heeft het opgeleverd? 

1. Een hoge opkomst van de ouders: ruim 70 ouders waren aanwezig. 
2. Een mogelijkheid om het Taalhuis en de VoorleesExpress aan ouders te introduceren op een 

laagdrempelige manier. 
3. Toegankelijke kennismaking met leesplezier en leesbevordering. 

 
Betrokken organisaties: De Triangel, Bibliotheek Appingedam, Taalhuis, Voorleesexpress 
 

Uitdagingen  

Het is een grote activiteit waar de hele school bij betrokken is. De intentie is dat er nu jaarlijks een 

leesfeest wordt georganiseerd. Voor het team en de leescoördinatoren is het voorbereiden wel een 

grote tijdsinvestering. 

Wat is ervoor nodig om dit te doen op een andere bibliotheek of school? 

 Duidelijke planning maken en bedenken welke workshops er aan bod moeten komen. 

 Het hele team betrekken: dit is een activiteit waarbij het hele team ingezet moet worden. 

 Ouders tijdig uitnodigen. Persoonlijke uitnodiging laten maken door de leerlingen aan hun 

ouders/familie. 

 De workshops goed verdelen over alle leeftijdsgroepen. 

 Taalhuis uitnodigen of andere organisaties die met taalontwikkeling voor ouders/kinderen 

te maken hebben. 

 Tijdens schooltijd uitvoeren om hoge opkomst te krijgen. 

Tijdinvestering: Voorbereiding, overleg en uitvoering: 18 á 20 uur  

Kosten: Materialen leesfeest (tentjes) inrichting camping, promotie: €200,00 

 

Meer informatie: Mignon Noordegraaf, Bibliotheek Appingedam 

M.Noordegraaf@biblionetgroningen.nl 
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