
 

 

Een leesfeest voor ouders en kinderen in Langweer 

‘t Swannestee, Langweer 

’t Swannestee in Langweer is een school met 107 leerlingen in een watersportdorp in Friesland. De 
leerlingpopulatie bestaat voornamelijk uit kinderen van hoog- en gemiddeldopgeleide autochtone 
ouders.   
 
Doel van het leesfeest op ’t Swannestee was om ouders en kinderen te inspireren, te laten 
kennismaken met verschillende boeksoorten en plezier te laten beleven aan boeken. Via de 
Schrijverscentrale nodigden we Kees de Boer en Tjibbe Veldkamp uit om een groepsbezoek te geven 
aan ouders en kinderen, van vier keer 30 minuten: van 11.00 – 12.00 uur voor leerlingen en ouders 
van groep 1 t/m 4; van 13.00 – 14.00 uur voor leerlingen en ouders van groep 5 t/m 8. 
 
Om 10.45 uur verzamelden alle kinderen en ouders zich in de hal van de school. Alle kinderen waren 
aanwezig met begeleiding. Dit waren voor 75% de ouders zelf en daarnaast werden kinderen 
begeleid door grootouders, oudere broers/zussen, buren en oppasmoeders. Hier gaven de 
leesconsulenten kort uitleg over de afsluiting van de stimuleringsregeling en hoe de dag zou 
verlopen.  
 
De kinderen van groep 1 en 2 gingen met hun ouders eerst naar het speellokaal, voor het 
schrijversbezoek; de kinderen van groep 3 en 4 gingen eerst met de ouders naar hun eigen lokaal, 
waar ze langs verschillende soorten boeken met opdrachten liepen. Daarna gingen de leerlingen van 
groep 3 en 4 met hun ouders naar het speellokaal voor een schrijversbezoek, terwijl de kinderen van 
groep 1 en 2 met hun ouders naar hun eigen lokaal met de ouders gingen. Na de pauze werd van 
12.45 uur hetzelfde programma gestart met groep 5 t/m 8.  
 
Om 14.00 uur kregen alle ouders op het plein koffie en thee. Alle leerlingen sloten in het eigen 
lokaal de schooldag af. 
 

Uitdagingen 

Er waren een paar ouders die niet zelf konden komen en ook geen buurman, oppas of andere 

vervanger konden regelen. De kinderen van deze ouders zijn gekoppeld aan een andere ouder. 

 

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

Hierboven is beschreven hoe een dergelijk programma georganiseerd kan worden. Verder nog 

enkele praktische tips: 

 De leesconsulenten zijn de contactpersonen voor de schrijvers en regelen de schrijvers via 
de Schrijverscentrale. 

 De leesconsulenten zorgen voor een uitnodiging voor ouders en kinderen en zorgen voor de 
nodige media-aandacht. 

 De leesconsulenten zorgen ervoor dat er genoeg boeken van de uitgenodigde auteurs in de 
school komen. 

 De leerkrachten en leesconsulenten brengen vooraf de boeken van de uitgenodigde auteurs 
onder de aandacht. 

 De school zelf moet goed nadenken over de organisatie. Je hebt veel mensen tegelijk in de 
school, hoe organiseer je dit. 

 Schakel de oudercommissie in voor het afsluitende koffiemoment.  
 

  



 

 

Kosten en tijdsinvestering:  

 De tijdsinvestering hangt van de schoolgrootte af. De leesconsulent heeft samen met de 
leescoördinator de meeste tijd, ongeveer 8 uren tijd erin gestoken. De leerkrachten kregen 
een draaiboek en konden tijdens de reguliere lessen gebruik maken van de 100 boeken van 
Kees de Boer en Tjibbe Veldkamp die in de school aanwezig waren. 

 Kosten voor schrijversbezoek, via de Schrijverscentrale, hangen van de auteur af. De kosten 
voor deze school incl. reiskosten van beide auteurs kwamen op € 958,76 Daarnaast is er een 
lunch geregeld voor de auteurs en werden ze door een medewerker van de bibliotheek van 
en naar het station gebracht.  

 

 

Meer informatie: Djûke Elzinga, bibliotheken Mar en Fean 

D.Elzinga@bibliothekenmarenfean.nl 
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