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Voorwoord
Het bibliotheekwerk verandert de komende jaren ingrijpend. Een belangrijke verandering is de bijdrage die de
bibliotheek gaat leveren aan leesbevordering en mediawijsheid op basisscholen. De bibliotheek introduceert hiervoor
een nieuwe educatieve aanpak: de Bibliotheek op school. Met deze aanpak kan iedere basisschool een volwaardige
(digitale) schoolbibliotheek realiseren, alle leerlingen motiveren tot meer en beter lezen en alle leerlingen media- en
informatievaardig maken.
Het belang van lezen
Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Want lezen is essentieel voor leren,
zeker het leren op school. Wie goed leest en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede
taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt. Zo komen kinderen beter
mee in de samenleving en daar heeft iedereen belang bij.
De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel
samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. De aanpak is het resultaat van
het samenvoegen van de belangrijkste programma’s rondom leesbevordering en mediawijsheid, die sinds 2008 hun
succes hebben bewezen. Een belangrijk doel is om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Kijk
voor alle informatie op www.debibliotheekopschool.nl of informeer bij je lokale bibliotheek.
Het fundament
Met de aanpak van de Bibliotheek op school zetten basisschool en bibliotheek zich samen in om alle kinderen de kans
te geven een goede lezer te worden en wijs om te gaan met media en informatie. Om de doelen rondom lezen te
bereiken hanteert de Bibliotheek op school twee thema’s als fundamenten:
1. Collectie
In de school is een actuele en gevarieerde collectie aanwezig met een omvang van 3-8 titels per leerling. Deze
staat toegankelijk gepresenteerd in een aantrekkelijke leesomgeving. De collectie wordt samengesteld uit een
voor de school passende combinatie van eigen bezit, een (wissel)collectie van de bibliotheek, gereserveerde
collecties uit een digitale bibliotheek en boeken die geleend zijn in een (mobiele) bibliotheekvestiging.
Alle uitleningen in de schoolbibliotheek worden geregistreerd in een bibliotheeksysteem, om het leen- en
leesgedrag van de kinderen goed te volgen.
2. Structurele leesbevordering
Naast de taal-leesmethodes besteedt elke groep dagelijks 10-30 minuten aan leesbevordering. Deze
handleiding van de Bibliotheek op school geeft jou als leerkracht tips voor leuke en effectieve werkvormen om
leesbevordering te organiseren en om ouders bij het lezen te betrekken. Als je deze werkvormen koppelt aan
andere leesbevorderingsactiviteiten, die plaatsvinden vanuit de methodes, ben je verzekerd van een succesvolle
schoolbrede aanpak.
De verrijking
Wanneer dit fundament rondom collectie en dagelijkse leesbevordering goed is ingebed in de school, ontstaat er
ruimte om te kijken of er nog extra leesbevorderingsactiviteiten plaats kunnen vinden. Deze losse activiteiten zijn
een waardevolle aanvulling op de structurele leesbevordering. Zo geef je leerlingen een extra stimulans om ze aan te
zetten tot meer lezen en tot het lezen van een minder voor de hand liggend boek. Ga naar het laatste hoofdstuk van
deze handleiding voor tips over waar je op moet letten bij het kiezen van zulke extra activiteiten.
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Kinderen lezen
de wereld!

Inleiding
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Dit gegeven is onlangs weer eens bevestigd door onderzoek naar het
verband tussen lezen en Cito-scores: kinderen die meer lezen, scoren hoger op de Cito-eindtoets1. Daarom is een van de
doelstellingen van de landelijke aanpak de Bibliotheek op school om het lezen op school en in de vrije tijd te stimuleren.
Er gebeurt gelukkig al veel op het gebied van leesbevordering. Deze handleiding bevat informatie en praktische tips
voor leerkrachten om kinderen enthousiast te maken voor lezen en om leesbevordering effectiever te organiseren. De
onderwerpen die aan bod komen zijn: vrij lezen2, voorlezen, praten over boeken, aandacht voor zwakke en sterke lezers
en het lezen thuis.
Ieder onderwerp wordt op dezelfde manier besproken.
• Eerst geven we een inleiding op het onderwerp, waarbij we ook aangeven welke opbrengsten je kunt 		
verwachten op de (taal)ontwikkeling van de kinderen.
• Dit wordt gevolgd door een link naar de kwaliteitskaart van de PO-Raad over het onderwerp (zie kadertekst).
• Daarna beschrijven we hoe je als leerkracht in de klas met het onderwerp aan de slag kan gaan. We geven 		
daarvoor telkens een aantal didactische suggesties, die je gedifferentieerd kunt inzetten en naar wens kunt 		
uitbouwen.
• We sluiten ieder onderwerp af met verwijzingen naar publicaties, websites en/of projecten.

Kwaliteitskaarten voor het basisonderwijs
Het Projectbureau Kwaliteit van de PO-Raad heeft sinds 2008 een groot aantal handzame kwaliteitskaarten
gepubliceerd over taal, rekenen en opbrengstgericht werken. De kwaliteitskaarten bieden informatie, praktische
tips en criteria voor kwaliteit in het onderwijs. Alle kwaliteitskaarten zijn te vinden op www.schoolaanzet.nl. De
kwaliteitskaarten zijn met toestemming opgenomen in deze publicatie.
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1
2

Denise Kortlever & Jeroen Lemmens (2012), Relaties tussen leesgedrag en Cito-scores van kinderen, in: Tijdschrift voor 			
Communicatiewetenschap, 40, 1, pag. 87-105.
In deze brochure gebruiken we de term vrij lezen. Hiermee bedoelen we ook stillezen.

Alle leerlingen houden van lezen,
alleen weten ze dit zelf nog niet.
(Gallagher, 2003)
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Vrij lezen
1. Inleiding
Vrij lezen is een eenvoudige en effectieve manier om het plezier in lezen te stimuleren. De kinderen maken kennis
met verschillende soorten boeken, tijdschriften en kranten, ervaren het plezier van stil een zelfgekozen boek lezen
en ontwikkelen hun smaak. Daarnaast zorgt het vrij lezen ervoor dat de kinderen vooruit gaan in woordenschat,
leesvaardigheid, tekstbegrip, spellingvaardigheid en kennis van de wereld. Dit doet zich sterker voor naarmate de
kinderen gemotiveerder zijn om te lezen. Daarom staat het leesplezier bij vrij lezen voorop: de leerlingen lezen wat ze
graag willen lezen. Zo weet je als leerkracht zeker dat het leesplezier continu gevoed wordt, waardoor de kans groter
is dat kinderen ook buiten school meer gaan lezen. Dan wordt de winst van het lezen nog groter, zonder dat het extra
tijd kost in de klas.
Vrij lezen vereist niet dat de kinderen het technisch lezen al onder de knie hebben. Ook in de onderbouwgroepen
kunnen kinderen vrij ‘lezen’, bijvoorbeeld door in de leeshoek zelfstandig te bladeren in prentenboeken. Vooral digitale
boeken lenen zich prima voor zelfstandig ‘lezen’. Dat levert het meeste op als het verhaal vooraf is voorgelezen in de
kring, zodat de kinderen de belangrijkste woorden al kennen en al een idee hebben van de verhaallijn.
Alle reden dus om vrij lezen iedere dag op het rooster te zetten, in alle groepen, opbouwend van 10 minuten in de
onderbouw tot 30 minuten in de hoogste groepen. Vrij lezen levert meer op als kinderen de kans krijgen om hun
leeservaringen te delen. Hier gaan we op in bij ‘praten over boeken’.
Wat levert het op?
• Vrij lezen heeft een positief effect op leesvaardigheid, schrijfstijl, woordenschat, spelling en kennis van 		
grammatica.
• Kinderen die een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1.000 woorden per jaar3.
2. Handreiking
Leesbevordering: http://tinyurl.com/LeesbevorderingPO.
3. Aan de slag met vrij lezen

Vrij lezen staat dagelijks op het rooster in iedere groep
Vrij lezen is voorbehouden aan leerlingen die eerder klaar zijn met hun werk

a. Kinderen helpen een boek te kiezen
Het belangrijkste principe van vrij lezen is dat kinderen zelf een boek kiezen. Kinderen vinden dat soms moeilijk, vooral
als ze nog niet veel gelezen hebben en nog niet kunnen putten uit eerdere leeservaringen. En ze moeten leren welke
boeken passen bij hun interesse en hun leesniveau en waar ze deze kunnen vinden. Een eerste stap is om de leerlingen
in groepjes een rondleiding met een korte uitleg te geven in de schoolbibliotheek. Dan weten ze in ieder geval waar ze
welke boeken kunnen vinden.

TIP!

Vertel de leerlingen hoe zij snel kunnen vaststellen of een boek te moeilijk is: lees één bladzijde en
steek bij elk moeilijk woord dat je tegenkomt een vinger omhoog. Meer dan 5 vingers in de lucht aan
het eind van de bladzijde? Dan is het boek waarschijnlijk te moeilijk.

3

Bronnen: Stephen Krashen (1993), The Power of Reading: Insights from the Research; Suzanne E. Mol (2010), To Read Or Not to 		
Read. Leiden: Leiden University (proefschrift); Nagy, W., R. Anderson & P. Herman (1987), ‘Learning word meanings from context 		
during normal reading’. American Educational Research Journal, 24, 237-270; Anderson, R., P. Wilson & L. Fielding (1988), ‘Growth in
reading and how children spend their time outside of school.’ Reading Research Quarterly, 23, 285-303.
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Modelen: voordoen hoe je een boek kiest

TIP!

Om kinderen te laten zien hoe zij tot een keuze voor een boek
kunnen komen, doe je voor hoe jij dat als leerling zou doen
(‘modelen’). Je kondigt eerst aan dat je dat gaat doen: “Ik zal jullie
laten zien hoe ik zelf een boek kies. Let goed op, want straks ga jij
dit ook doen.” Dan loop je hardop denkend naar een plank of kast:
“Ik wil graag een boek lezen over … Hier staan de boeken over …
Even kijken of ik hier iets kan vinden”. Je pakt een boek en je kijkt
naar de kaft. Je blijft hardop denken: “He, deze schrijver ken ik,
daar heb ik al eens eerder iets van gelezen. Dat was heel goed, dus
dit zou ook wel eens een goed boek kunnen zijn. Dit boek heet …

Sommige
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begeleiding nodig.
lopen

veel

heen

hebben

Deze kinderen
en

weer,

kiezen. Observeer deze leerlingen en
praat met hen om er achter te komen
waarom zij niet tot lezen komen. Vraag
naar de dingen die hen interesseren.
Vaak is dat een goed aanknopingspunt
om samen op zoek te gaan naar een
geschikt boek.

je naar de achterkant van het boek: “Achterop staat altijd iets meer over waar het boek over gaat. Even kijken, hier staat
…”. Daarna blader je even in het boek: “Ah, ik zie al dat dit niet al te moeilijk is. De zinnen zijn niet heel lang. En er staan
mooie tekeningen in.” Je besluit om het boek te kiezen: “Nou, dit lijkt me wel een goed boek, deze neem ik.” Of: “Hm, ik
weet nog niet. Het is toch iets anders dan ik dacht. Misschien moet ik nog even verder zoeken.” Ten slotte vat je samen
wat je gedaan hebt: “Hebben jullie goed gezien hoe ik dat deed? Eerst kijk ik naar de titel, de kaft en de achterkant.
Dan blader ik even in het boek en ik lees een klein stukje om te zien of het niet te makkelijk of te moeilijk is. Nu jullie.”
Het modelen duurt ongeveer vijf minuten. Terwijl de kinderen zelf aan het kiezen zijn, loop jij rond en herinner je de
kinderen zo nodig aan de stappen die je hebt voorgedaan. Als iedereen met zijn of haar boek terug is in de klas, vraag je
enkele kinderen hoe zij hun boek gekozen hebben. Je verwijst nog eens naar de manier waarop je het hebt voorgedaan.
Digitaal kiezen
Leer de kinderen ook om digitaal te zoeken. Laat ze zien welke websites geschikt zijn om tips voor goede boeken te
vinden. Op www.leesplein.nl kunnen ze zoeken naar boeken op titel, auteur of onderwerp. Op www.boekenzoeker.org
maken zij een leesprofiel aan. Ze krijgen dan boekentips en op de site kunnen zij schrijven wat ze vinden van de boeken
die zij gelezen hebben. Laat op het digibord zien hoe kinderen op deze sites kunnen zoeken. Leer de kinderen ook
zoeken in de digitale catalogus van de schoolbibliotheek. Vaak is het mogelijk om boeken die niet aanwezig zijn via de
schoolbibliotheek te reserveren bij de openbare bibliotheek.
Boekentips geven in de klas: de boekintroductie
Een heel effectieve manier om kinderen te helpen bij het kiezen van boeken is om een boek te introduceren in de klas.
Je kunt hiervoor de meest uiteenlopende boeken kiezen, ervan uitgaand dat kinderen verschillen in hun voorkeuren
en dat je aan al die verschillende smaken tegemoet wilt komen. Je kunt kiezen voor een boek dat past bij een thema in
de groep, een nieuw boek van een populaire schrijver, een ‘gouwe ouwe’, een boek dat past bij een actuele gebeurtenis
– er zijn keuzes te over. Laat je hierbij niet leiden door je eigen smaak, maar door de reacties die je verwacht bij de
leerlingen. Je doet de introductie immers om hen enthousiast te maken om het boek te gaan lezen. Zorg ervoor dat je
het hele boek hebt gelezen voordat je het introduceert. Lees het bijvoorbeeld tijdens de ingeroosterde tijd voor het vrij
lezen.
Een boekintroductie is heel kort. In 5-10 minuten geef je een goed beeld van het boek. Je kunt zelf kiezen hoe je dit
aanpakt. Dit is een gangbare werkwijze:
• Laat het boek zien aan de groep en zeg dat je dit boek pas hebt gelezen. Steek je enthousiasme niet onder 		
stoelen of banken.
• Laat de kaft goed zien en vraag de kinderen om de titel te noemen. Vraag aan de groep wat dit bij hen oproept.
Verbind de reacties van de groep met het verhaal.
• Vat het verhaal in een paar zinnen samen of lees de flaptekst voor.
• Lees een kort fragment voor. Kies dit fragment goed. Leid het in door te zeggen wat eraan vooraf is gegaan en
stop op een spannend moment.
• Zeg dat wie wil weten hoe het verdergaat het boek zelf maar moet lezen.
• Zet het boek op een voor iedereen zichtbare plek.
• Spreek af wie het boek mag lenen.

zijn

ongedurig en hebben moeite met

En zo te zien gaat het over … want ik zie hier op de kaft …”. Dan kijk
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extra

Kiezen uit mandjes
Mandjeslezen is ook een goede manier om kinderen te laten kennismaken met verschillende soorten leesmateriaal en
zo het maken van keuzes te vergemakkelijken. Bij deze werkvorm rouleren in de groep leesmandjes met verschillende
soorten materialen, zoals verhalenboeken, informatieve boeken, tijdschriften, strips. Het rouleren zorgt ervoor
dat kinderen met verschillende soorten materialen kennismaken. Het materiaal wordt niet per se uitgelezen, de
kennismaking staat centraal. Mandjeslezen is daarom een aanvulling op het vrij lezen en komt niet in plaats daarvan.
Mandjeslezen kan deel uitmaken van een leescircuit, waarbij verschillende activiteiten rond lezen en taal tegelijkertijd
in de groep worden uitgevoerd.
b. Organisatie van vrij lezen
Het is aan te raden om het vrij lezen op vastgestelde
tijdstippen in te roosteren, zodat alle kinderen in de groep,
en niet alleen degenen ‘die eerder klaar zijn’, de gelegenheid
krijgen om enige tijd zelfstandig te lezen. De aanbevolen
tijd voor vrij lezen varieert van 10 minuten per dag in de
onderbouw tot 20-30 minuten in de middenbouw en 30-40
minuten in de bovenbouw. Dit is exclusief de tijd die nodig

TIP!

Vraag na het vrij lezen af en toe een
leerling om iets te vertellen over het
boek dat hij of zij aan het lezen is of
net uit heeft. Is het een goed boek?
Waarom heeft hij/zij dit boek gekozen?
Voor wie zou dit boek misschien een
aanrader zijn?

is voor het kiezen van boeken. Wen de leerlingen eraan dat
zij tijdens het vrij lezen stil en geconcentreerd lezen. Er mag
in principe niet gepraat of gelopen worden. Wel mogen
kinderen een boek ruilen als zij hun boek uit hebben of als
ze er niet verder in willen lezen. Zorg er daarom voor dat de
kinderen twee of drie boeken binnen handbereik hebben,
zodat zij dan direct verder kunnen met een ander boek.
c. Plaats
Idealiter vindt het vrij lezen plaats in een aantrekkelijk ingerichte boekenhoek in de klas, waar de kinderen zich op hun
gemak voelen en comfortabel kunnen zitten. Vaak is dit alleen haalbaar in de onderbouwklassen. In de andere groepen
lezen de kinderen dan op hun eigen plaats in de groep, in de houding die voor hen prettig is.
d. De rol van de leerkracht
Het is voor je leerlingen heel stimulerend als zij zien dat ook jij tijdens het vrij lezen een boek leest. Lees een kinderboek
en vertel er tijdens het ‘praten over boeken’ enthousiast over. De kinderen willen dan zeker ook dat boek lezen. Deze
voorbeeldrol van jou als lezer is van onschatbare waarde. Ga dus tijdens het vrij lezen niet werk nakijken of het
volgende lesonderdeel voorbereiden. Lees mee, laat zien dat ook jij lezen belangrijk vindt, model het gedrag van een
enthousiaste lezer!
N.B. Het komt ook voor dat vrij lezen gericht wordt ingezet ten behoeve van het (voortgezet) technisch lezen of het
oefenen van leesstrategieën. In dat geval heeft de leerkracht een andere rol. Dan leidt zij het vrij lezen in met een korte
instructie over de betreffende vaardigheid en ondersteunt zij eventueel zwakkere lezers tijdens het vrij lezen. Na het
lezen praat ze kort na over de toegepaste vaardigheden en de inhoud van de gelezen teksten.
e. Vrij lezen en technisch lezen
Het technisch lezen heeft baat bij veel oefenen, hoe meer hoe beter. En dan helpt het als de kinderen teksten lezen
die ze leuk of interessant vinden en die ze zelf mogen kiezen. Twee aanpakken waarbinnen technisch lezen en
leesbevordering zijn geïntegreerd zijn Estafette en LIST.
Estafettelezen is een methode voor voortgezet technisch lezen waarin het vrij lezen is opgenomen. De methode heeft
veel aandacht voor leesplezier en leesbevordering. Onderdeel van de methode is de Estafetteloper, een werkboek voor
vlotte lezers met vragen en opdrachten bij gelezen teksten. Deze onderwerpen zijn vaak ook geschikt om binnen de
boekenkring te bespreken. De aanpak van LIST (‘Leesinterventieproject voor scholen met een totaalbenadering’ of
‘Lezen is Top’) is een combinatie van technisch lezen en functioneel lezen, met veel aandacht voor leesmotivatie. De
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leerkracht stuurt het leesproces en helpt leerlingen bij het kiezen van boeken. De leerlingen lezen uit boeken die ze echt
leuk vinden. LIST creëert een rijke leesomgeving met onder andere boekpresentaties over verhalende en informatieve
boeken, voorlezen uit boeken, kranten en tijdschriften en mini-lessen met gesprekken over lezen en boeken.
Leerkrachten die met Estafette of LIST werken denken wel eens dat verder investeren in leesbevordering onnodig is,
omdat leesbevordering zo nadrukkelijk in de methode zit. Toch is er vaak nog extra winst te behalen. Voor de niveau1en niveau2-lezers bij Estafette is het bijvoorbeeld vaak te veel gevraagd om tijdens het verwerkingsuur een uur lang
te lezen. Het leesniveau is nog niet voldoende om vlot en met plezier te lezen. Voor deze leerlingen is het goed om het
lezen af te wisselen met interactieve activiteiten, om te voorkomen dat ze de motivatie voor het lezen verliezen. De
oefentijd die ze zo verliezen, halen ze thuis weer in. En voor de sterke niveau3-lezers zullen extra uitdagende boeken
uit de schoolbibliotheek motiverender zijn dan de opdrachten uit het werkboekje. Er is dus alles voor te zeggen om ook
bij deze methoden goed na te gaan, in samenspraak met de bibliotheek, hoe de aanpak nog effectiever gemaakt kan
worden. Meer informatie: www.estafette-lezen.nl.
f. Leeslogboek
Kinderen vinden het vaak leuk om hun leeservaringen vast te leggen in een logboek, het leeslogboek. Zo kunnen ze
trots terugkijken op wat ze over een periode hebben gelezen en hun leeservaringen delen met andere kinderen en
volwassenen. Een leeslogboek kan verschillende vormen hebben. Het kan kant-en-klaar aangeschaft worden, als boekje;
het kan in de vorm van losse verwerkingsbladen gedownload worden van internetsites; en leerlingen kunnen zelf
een logboek maken. Het is ook mogelijk dat het schoolbibliotheeksysteem leerlingen een optie biedt om een digitaal
leeslogboek aan te leggen. Voor alle vormen is iets te zeggen, afhankelijk van wat jij er in de groep verder mee wilt doen
en van de voorkeur van de kinderen zelf.
Bij het kiezen of samenstellen van een leeslogboek
is het goed om te zorgen voor afwisseling in de
verwerkingsvormen. Iedere keer alleen hetzelfde
standaardformuliertje invullen wordt al snel saai.

TIP!

Leg bij de verwerkingsvormen de nadruk op de
leesbeleving. Vraag niet – zeker niet standaard
– om een samenvatting van het verhaal; weinig
opdrachten zijn dodelijker voor de leesmotivatie.
Vraag naar eigen meningen of naar opvallende

Ga geregeld met de kinderen in gesprek
over het leeslogboek (met de logboeken
op tafel uiteraard), bijvoorbeeld tijdens de
boekenkring. Zo laat je merken dat je het
belangrijk vindt dat zij veel lezen en krijgen
de veellezers de kans om een stimulerende
voorbeeldrol te vervullen.

figuren of gebeurtenissen in het verhaal, laat
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de leerlingen een nieuwe kaft tekenen, er zijn
mogelijkheden te over. Kijk voor inspiratie ook
naar de vragen van Chambers (zie het volgende
hoofdstuk). Afwisseling is makkelijk te realiseren
met een losbladig systeem, een zelfgemaakt logboek
of een boekje met veel blanco bladzijden.
4. Verwijzingen
• www.bereslim.nl – digitale prentenboeken
• www.wepboek.nl – digitale prentenboeken
• www.leesplein.nl – boekentips voor kinderen en leerkrachten
• www.boekenzoeker.org – boekentips en recensies van kinderen
• www.estafette-lezen.nl – voortgezet technisch lezen en leesbevordering
• Vrij lezen in beeld, woord en uitvoering. Didactische aanpak (handleiding, werkbladen en praktijkvoorbeelden).
Uitgever: CPS.
• Thoni Houtveen, Anneke Smits & Saskia Brokamp (2010), Lezen is weer lezen. Hogeschool Utrecht
• Kees Vernooy (2009), Informatie voor het opzetten van een stilleesbeleid.

Voorlezen
1. Inleiding
Voorlezen is cruciaal voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Via het voorlezen maken zij kennis met de wereld
van boeken en verhalen, een belangrijke impuls voor de leesmotivatie op latere leeftijd. Tegelijkertijd verwerven
de kinderen nieuwe woorden en kennis van de wereld die anders voor hen onbereikbaar zouden zijn. Door met de
kinderen te praten over het verhaal en naar aanleiding van het verhaal (‘interactief voorlezen’), krijgen zij begrip van
boekentaal en verhaalstructuren en leggen zij verbanden tussen het verhaal en hun eigen wereld. Dat is van groot
belang voor hun taalontwikkeling en hun algemene ontwikkeling. Terecht dus, dat er in de onderbouw veel tijd wordt
besteed aan interactief voorlezen. Maar ook als kinderen zelf kunnen lezen blijft voorlezen belangrijk, bijvoorbeeld om
kinderen verhalen te laten horen die nog te moeilijk zijn om zelf te lezen, omdat zij die uit zichzelf niet zouden kiezen
of om een gedeelde leesbeleving in de groep te hebben.

15 minuten voorlezen per dag!
Voorlezen krijgt een structurele plaats
in het lesprogramma.
(Uit: Samen werken aan een sterke leescultuur,
beleidsplan van Stichting Lezen 2013 – 2016)
Wat levert het op?
Voorlezen heeft een positief effect op:
• plezier in (voor)lezen
• ontluikende geletterdheid (herkennen van letters, de relatie tussen schrift en gesproken taal, het hanteren van
een boek, boekentaal, verhaalstructuren, zinsstructuren)
• fonologisch bewustzijn (herkennen en manipuleren van de klanken in de taal)
• alfabetische kennis
• woordenschat
• mondelinge taalontwikkeling
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• verhaalbegrip
• leren lezen
• zelfvertrouwen
• kennis van de wereld4
2. Kwaliteitskaart
Voorlezen: http://tinyurl.com/VoorlezenPO.
3. Aan de slag met voorlezen

Voorlezen is geregeld een onderdeel van de les
Voorlezen gebeurt alleen buiten de lestijd

4

Bronnen: Bus, A.G., IJzendoorn, M.H. van, Pellegrini, A.D. & Terpstra, W. (1995). Joint book reading makes for success in learning 		
to read: a meta-analysis on intergenerational transmission of literacy. Review of Educational Research, 65, 1, pp.1-21; 			
Temple, J. & Snow, C.E. (2003). Learning words from books. A. van Kleeck, S.A. Stahl & E.B. Bauer (Eds.), On reading 			
books to children: teachers and parents. pp.16-36. Mahwah, NJ: Erlbaum. Duursma, E., Augustyn, M. & Zuckerman, B. (2008). Reading
aloud to children: the evidence. Archives of Disease in Childhood, 93, pp.554-557.

a. Structureel en planmatig
Het is aan te raden om het voorlezen een vaste plaats op het lesrooster te geven. In de onderbouw is voorlezen
vanzelfsprekend, in de hogere groepen vaak niet. Zet ook in de midden- en bovenbouw dagelijks 5-15 minuten voorlezen
op het programma. Bij een planmatige aanpak kan de school werken met een ‘voorleesdossier’, dat toegevoegd kan
worden aan het leesplan van de school. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de leerlingen gedurende hun
basisschoolperiode verschillende thema’s, genres en vertelstijlen aangeboden krijgen, eventueel aansluitend bij de
onderwerpen uit de methoden en projecten in de groep. De leescoördinator stelt het voorleesdossier op, gebruikmakend
van een inventarisatie van de boeken die in de groepen worden voorgelezen en van suggesties van de leesconsulent
van de bibliotheek.

TIP!

Bij het voorlezen als vast onderdeel van het dagprogramma, kun je ook met je boekkeuze aansluiten
bij een actueel thema of project in de groep.

b. Geschikte boeken
Het doel van voorlezen is bepalend voor de keuze van het boek. Staat het boek zelf centraal of is het voorlezen bedoeld
als introductie van een thema? Als het boek zelf centraal staat, ligt het voor de hand om afwisselend te lezen uit je
mooie klassiekers, actuele favoriete kinderboeken of de kinderen te laten kiezen. Als het gaat om een introductie of
verbreding bij een thema, is het raadzaam om een boek op thema te zoeken op www.leesplein.nl of om de leesconsulent
van de bibliotheek om advies te vragen.
c. Voorlezen bij de zaakvakken
Een verhaal voorlezen in het kader van een geschiedenisthema geeft meer beleving van het thema en laat kinderen
kennismaken met boeken die zij zelf misschien niet direct zouden kiezen. De bibliotheek heeft een grote collectie
verhalenboeken en informatieve boeken bij de canon van de Nederlandse geschiedenis (zie www.entoen.nu). Het is
ook zeker aan te bevelen om boeken bij deze canon op te nemen in de eigen schoolbibliotheek.
d. Informatieboeken voorlezen in de onderbouw
Voor kinderen in de onderbouw is het voorlezen uit informatieboeken een belangrijke aanvulling op het voorlezen uit
prentenboeken. Informatieboeken bieden andere kennis van de wereld dan prentenboeken: feitelijke informatie over
dieren, het lichaam, het weer, huizen, supermarkten. Er zijn veel uitstekende informatieboekjes voor jonge kinderen
die goed passen bij de thema’s in de groep. Lees niet het hele boek voor, maar kies een of twee hoofdstukken. Leg vooraf
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de belangrijkste onbekende woorden uit.

TIP!

Gebruik voor het voorlezen van informatieve
boeken bij jonge kinderen de werkvorm turnand-talk: je leest een klein stukje voor, dan laat
je de kinderen in tweetallen (om beurten) aan
elkaar navertellen wat ze van jou gehoord hebben.
Daarna vraag je een kind te vertellen wat hij/
zij van het andere kind gehoord heeft. Vraag het
andere kind of dat klopt. De kinderen moeten
dus eerst heel goed naar jou luisteren en daarna
naar hun gesprekspartner. Alle kinderen zijn heel
actief betrokken en gebruiken de nieuwe kennis
en woorden direct actief. Deze werkvorm duurt
ongeveer tien minuten.

e. Waarom lees je voor, wat lees je voor en hoe lees je voor?
Doel

Wat lees je voor?

Hoe lees je voor?

Taalstimulering (m.n. onder-

Prentenboeken, informatieve

Interactief: veel ruimte voor inbreng van de

bouw)

boeken

kinderen, zonder de draad van het verhaal te
verliezen.

Samen een verhaal beleven

Een heel boek

Verhalend. Af en toe kun je stukken
samenvatten om de vaart erin te houden
(bijvoorbeeld bij lange natuurbeschrijvingen).

Een thema introduceren of

Een boek, deel van een boek of

Verhalend. Je legt vooraf verband met het

verbreden

kort verhaal

thema in de groep en je activeert de voorkennis
van de kinderen.

Kinderen laten kennismaken

De titel, achterflap en een kort,

Interactief: vraag bijvoorbeeld de kinderen naar

met een boek

vooraf geselecteerd fragment

hun verwachtingen n.a.v. de titel of de kaft.

Kinderen laten kennismaken

Enkele gedichten

Poëtisch, met veel aandacht voor klank en ritme.

Een stukje uit de krant

Modelen en interactie, als een nieuwsgierige

met poëzie
Praten over de actualiteit

lezer die aan de leestafel zijn verbazing deelt
met andere aanwezigen.

f. Voorlezen door kinderen
Bij het voorlezen in de klas zoals hierboven
beschreven is het niet aan te raden kinderen
te laten voorlezen. Over het algemeen is hun

TIP!

TIPS bij het voorlezen:
• Lees de tekst die je gaat voorlezen

voorleesvaardigheid niet voldoende om de

vooraf goed door, zodat je weet

hele groep lang genoeg te kunnen boeien.

waar je moet samenvatten, het

Bij voorlezen gaat het om leesplezier en

tempo moet aanpassen, je stemgebruik

kennismaken met nieuwe verhalen en schrijvers.

moet veranderen.

Dan moet het voorlezen niet in de weg staan,

• Houd tijdens het voorlezen contact met

maar daar juist aan bijdragen. Daarom is het

de kinderen om te zien hoe zij reageren

beter als jij als leerkracht, goed voorbereid,

op het verhaal.

degene bent die voorleest.
Iets anders is het voorlezen in het kader van de Nationale Voorleeswedstrijd. Daar zijn het juist de kinderen die voorlezen.
Deze wedstrijd wordt sinds 1997 jaarlijks georganiseerd door Stichting Lezen. In 2013 waren er meer dan 3.500 kinderen
die hun school bij deze wedstrijd vertegenwoordigden. Aan de landelijke finale gaan voorrondes op scholen en in regio’s
en provincies vooraf. Een geweldige ervaring voor veel kinderen. Informatie: www.denationalevoorleeswedstrijd.nl.
4. Verwijzingen
• www.leesplein.nl – voorleestips per leeftijdsgroep
• www.entoen.nu – boekentips bij de vensters van de canon van de Nederlandse geschiedenis
• http://www.peuterplace.nl/kinderboeken/voorleestips.htm - voorleestips voor ouders van jonge kinderen
• K. Broekhof (2011), Meer voorlezen, beter in taal – effecten van voorlezen op de taalontwikkeling. Brochure
uitgegeven in het kader van BoekStart/Kunst van Lezen.
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Vraag nooit: waar gaat dit boek over?

(Bea Ros, Didaktief, 2004)

Praten over boeken
1. Inleiding
Door over boeken te praten, delen kinderen hun enthousiasme voor boeken, ervaren ze dat je op verschillende
manieren over boeken kunt praten en ontdekken ze dat boeken een heel persoonlijke betekenis voor henzelf en voor
anderen kunnen hebben. De gesprekken hebben een doel voor de groep (het gevoel creëren van een leesgemeenschap
waarbinnen boeken belangrijk en vanzelfsprekend worden gevonden) en voor ieder kind afzonderlijk (bijvoorbeeld het
verdiepen van de leeservaring en het ontwikkelen van leesvoorkeuren). Door te praten over verhalen wordt een leerling
zich bewust van wat hij gelezen heeft en hoe hij dat heeft ervaren. En door de reacties van anderen te horen ervaart
hij of zij dat je boeken op verschillende manieren kunt beleven. Praten over boeken kan op verschillende manieren
plaatsvinden, zoals boekpresentaties, een leesclub, of een boekenkring met boekgesprekken volgens de methodiek van
de Britse leesbevorderingsdeskundige Aidan Chambers.
Wat levert het op?
Praten over boeken levert het volgende op voor de ontwikkeling van de kinderen5:
• Ze worden gemotiveerd om (meer) boeken te lezen.
• Ze leren andere boeken kennen.
• Ze leren hun gedachten over een gelezen boek onder woorden te brengen.
• Ze leren naar elkaar te luisteren en te reageren op argumenten van elkaar.
• Ze ervaren dat je op verschillende manieren over boeken kunt praten.
• Ze leren boeken te verbinden met hun eigen belevingswereld en wereld van anderen.
• Ze krijgen oog voor de techniek van het schrijven en voor de kwaliteit van boeken.
• Ze ontwikkelen hun leesvoorkeuren.
2. Kwaliteitskaart
Tijd voor lezen en taal: http://tinyurl.com/TijdschemaPO.
3. Aan de slag met praten over boeken

De leerkracht kent veel kinderboeken
De leerkracht vraagt naar kennis over boeken, maar heeft er zelf weinig kennis van

a. Boekenkring
De boekenkring is een activiteit op het lesrooster waarbij de leerkracht en de kinderen praten over wat ze lezen, wat
ze gelezen hebben, wat hun favoriete schrijvers zijn, enzovoorts. De boekenkring kan op allerlei manieren ingevuld
worden. Belangrijkste doel is het delen van enthousiasme voor boeken, het uitwisselen van leestips en een leescultuur
in de klas creëren en onderhouden.
b. Organisatie
De boekenkring wordt ongeveer een keer per twee weken op het lesrooster gezet. De duur van de boekenkring is
afhankelijk van de leeftijd van de leerlingen. De richtlijnen zijn voor de onderbouw 10 minuten, voor de middenbouw
20 minuten en voor de bovenbouw 30 minuten. Je kunt de boekenkring direct laten volgen op het voorlezen of het
vrij lezen, dan zijn de kinderen in de juiste stemming en hebben ze zeker iets om over te praten. Of je zet het in als
werkvorm in plaats van vrij lezen.

5

Bronnen: Aidan Chambers (2002), Vertel eens. Kinderen, lezen en praten. Den Haag: Biblion; Aidan Chambers (1995), De 		
leesomgeving: Hoe volwassenen kinderen kunnen helpen van boeken te genieten. Amsterdam: Querido;
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c. Praten over boeken
Het is het mooist, maar niet noodzakelijk, als de kinderen allemaal over hetzelfde verhaal kunnen meepraten. De
kinderen kunnen dan allemaal hun eigen standpunt inbrengen, met dezelfde kennis van de gebeurtenissen en de
personages. Dit kun je doen naar aanleiding van een boek dat je zelf aan de kinderen hebt voorgelezen. Een andere
mogelijkheid is om de kinderen allemaal hetzelfde boek te laten lezen. De bibliotheek kan zorgen voor meerdere
exemplaren van hetzelfde boek, maar waarschijnlijk niet voor alle kinderen, dus moeten afspraken gemaakt worden
over het lezen en het rouleren van de boeken.
Weer een andere mogelijkheid is een aantal boeken van dezelfde schrijver te lezen (een aantal kinderen leest hetzelfde
boek), waarna in de boekenkring uitgewisseld wordt over de verschillende verhalen. Ten slotte is ook mogelijk om de
kinderen gewoon te laten praten over het boek dat zij zelf gelezen hebben of aan het lezen zijn. Dat kan voorbereid
gebeuren, in de vorm van een korte boekpresentatie, of onvoorbereid, heel spontaan, net zoals jij ook zelf met je
collega’s praat over een goed boek dat je aan het lezen bent. Het is dan jouw rol als leerkracht om hier goed inhoudelijk
op in te gaan en lijn in het gesprek te brengen. Wie heeft een boek van dezelfde schrijver gelezen? Heeft iemand anders
ook iets gelezen over weeskinderen?
De inbreng van een kind over een boek kan ook aanleiding zijn om het onderwerp op het eigen leven van de kinderen
te betrekken: Wat zou je zelf doen in zo’n situatie? Heeft iemand zelf wel eens zoiets meegemaakt? Wat vinden jullie
van de manier waarop de hoofdpersoon dit oplost; is er een andere oplossing mogelijk? Er zijn talloze mogelijkheden
om over en naar aanleiding van een boek te praten die allemaal kunnen leiden tot levendige discussies.
d. Praten over verhalen of fragmenten
Een alternatief voor het praten over boeken is het praten over verhalen of fragmenten. Je geeft de kinderen een kopie
van een verhaal of een hoofdstuk uit een boek mee om te lezen als huiswerk (of tijdens het vrij lezen) en daarna wordt
hierover gepraat tijdens de boekenkring. De teksten zijn dan wel wat korter, maar de kinderen hebben in ieder geval
dezelfde teksten gelezen om over uit te wisselen. Een variant hierop is verschillende (tweetallen, drietallen) kinderen
verschillende hoofdstukken uit een boek te laten lezen en tijdens de boekenkring van elkaar te horen wat er in de
verschillende hoofdstukken stond. Dat werkt met boeken waarbij de hoofdstukken een zelfstandig geheel vormen,
zoals informatieve boeken.
e. Mini-spreekbeurt
Je kunt af en toe kinderen vragen om voor de volgende boekenkring een mini-spreekbeurt voor te bereiden. Het kind
vertelt dan op z’n eigen plaats iets over een boek dat hij gelezen heeft. Hij laat het boek zien en vertelt kort iets over het
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verhaal en de personages en zijn beleving van het boek (1-2 minuten). Je gebruikt de presentatie om met de hele groep
verder te praten over dit onderwerp, deze schrijver, dit genre.

TIP!

Gebruik de boekenkring om een schrijversbezoek voor te bereiden.
Nodig in overleg met de kinderen een schrijver uit via Stichting Schrijvers School Samenleving
(www.sss.nl). Laat de kinderen tijdens het vrij lezen boeken van deze schrijver lezen. Bereid het
bezoek verder voor in de boekenkring. Bekijk de site van de schrijver via het digitale schoolbord. Laat
de kinderen vragen bedenken voor de schrijver – over boeken, over het schrijverschap en over zijn of
haar leven. Bereid ook de organisatorische kant voor: wie van de leerlingen begeleidt de schrijver in
de school, wie verzorgt de aankleding van het lokaal, wie schrijft een stukje voor de website van de
school, wie geeft de schrijver een klein cadeau na afloop, enzovoort.

f. Praten over boeken volgens de aanpak van Chambers
Aidan Chambers is een Britse schrijver, ex-leerkracht en leesbevorderingsgoeroe die een aanpak heeft ontwikkeld om
op een inspirerende manier met kinderen over boeken te praten. Enkele belangrijke uitgangspunten van zijn aanpak
zijn:
• Gesprekken over boeken moeten erop gericht zijn om het plezier in het lezen te versterken. Dat betekent dat 		
de inhoud van het verhaal centraal staat. Er wordt niet gepraat over zaken als de uitgever of de druk of het 		
aantal pagina’s; er wordt gepraat over het verhaal en wat dat verhaal voor de kinderen betekent. De kinderen
kunnen niets ‘fout’ doen.
• Het gesprek heeft een natuurlijk karakter. Er wordt geen vragenlijstje afgewerkt. De leerkracht brengt het 		
gesprek op gang of geeft het een nieuwe wending met gerichte vragen (zie hieronder), maar houdt telkens 		
rekening met de antwoorden en reacties van de kinderen. Ze gaat daar op in, vraagt kinderen op elkaar te 		
reageren en volgt de kinderen in hun gedachtegang.
• De leerkracht heeft voldoende kennis van kinderboeken om een goed inhoudelijk gesprek te kunnen voeren en
om vergelijkingen met andere boeken en schrijvers te kunnen maken.
Chambers heeft zijn aanpak helder beschreven in de publicatie Leespraat. Hierin beschrijft hij zijn visie op lezen en
leesbevordering en laat hij met aansprekende voorbeelden van gesprekken met leerlingen zien hoe zijn aanpak in de
praktijk werkt. Dit boek – in ieder geval het hoofdstuk over het voeren van gesprekken – zou je zeker moeten lezen als
je met deze werkwijze aan de slag wilt gaan.
Chambers onderscheidt drie categorieën vragen om een gesprek over boeken te voeren. In zijn boek heeft hij een grote
lijst met mogelijke vragen opgenomen. Hieronder geven we uit elke categorie enkele voorbeelden:
1. Basisvragen. Deze vragen zijn bedoeld om het gesprek over boeken op gang te krijgen. Het zijn eenvoudige 		
vragen, die vooral betrekking hebben op een eerste indruk van een verhaal. Voorbeelden:
• Wat is je opgevallen in dit verhaal?
• Wat vond je vreemd of verrassend?
• Wat vond je leuk aan dit verhaal?
2. Algemene vragen. Deze vragen gaan iets verder en hebben te maken met verwachtingen, vergelijkingen met 		
andere verhalen en de beleving van het verhaal. Voorbeelden:
• Wat voor verhaal dacht je dat het zou zijn toen je de titel zag?
• Ken je andere verhalen die hierop lijken?
• Zijn er verschillende verhalen in dit verhaal?
• Zag je in je fantasie hoe sommige gebeurtenissen zich afspeelden?
3. Specifieke vragen. Deze vragen gaan over specifieke kenmerken van het verhaal, bijvoorbeeld over personages,
locaties en perspectief. Voorbeelden:
• Waar vindt het verhaal plaats? Had het ook ergens anders kunnen plaatsvinden?
• Wie vertelt het verhaal? Hoe weet je dat?
• Welk personage vind je het interessantst? En waarom?
Let wel: het lijkt erop alsof je toch een soort vragenlijstje moet afwerken, maar dat is beslist niet de bedoeling. Als je
een tijdje ervaring hebt opgedaan met deze aanpak, lukt het je steeds beter om deze drie soorten vragen op de juiste
momenten af te wisselen en een vraag te kiezen die het gesprek een stap verder kan brengen. Soms is het antwoord
op een vraag aanleiding om uitgebreid door te praten over een onderwerp, zonder dat andere vragen nog aan bod
komen. Hoe het gesprek ook verloopt, de persoonlijke beleving van het lezen staat centraal. Die is voor iedereen anders.
Daarom is het belangrijk dat de kinderen veel gelegenheid krijgen om op elkaars inbreng te reageren.
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TIP!

• Kijk voor de volledige lijst met vragen in het boek van Aidan Chambers of in Jos
Walta’s publicatie Open Boek - Handboek Leesbevordering.
• Kijk op www.lezenisgoud.nl/Chambers.htm voor vragen die je direct kunt
uitprinten als kaartjes.

g. Variatie in werkvormen
De boekenkring hoeft niet altijd een kringgesprek te zijn. Je kunt het door jou gestuurde kringgesprek gerust afwisselen
met coöperatieve werkvormen, waarbij de kinderen praten in tweetallen of kleine groepjes over een onderwerp, een
boek, een verhaal of een schrijver. Een aardige werkvorm is het elkaar interviewen in tweetallen, waarbij de kinderen
hun vragen kiezen van kaartjes of van een keuzelijst met vragen. Jouw rol is dan om na de gesprekken feedback van de
kinderen te vragen en bijvoorbeeld de resultaten van de interviews samen te vatten.

h. Energizers voor in de boekenkring
Doorfluisteren
Een leerling zoekt een willekeurige zin op in het boek dat hij of zij aan het lezen is en fluistert deze zin in het oor
van de leerling naast hem of haar. Deze fluistert het ook weer door, dit gaat net zolang door totdat de laatste
leerling de zin in het oor gefluisterd heeft gekregen. Deze leerling zegt de zin hardop. Is het doorfluisteren goed
gegaan of is er iets heel anders uitgekomen?
Rijgverhaal
De leerkracht geeft de eerste zin van een (zelf te bedenken) verhaal. De leerlingen voegen één voor één een zin
toe. De leerkracht bepaalt zelf wanneer en door wie het verhaal wordt afgesloten.
Boekenfitness
Doe wat korte lichamelijke oefeningen op een swingend muziekje, waarbij het boek bijvoorbeeld op het hoofd
moet blijven liggen of iedereen één of meer boeken gebruikt als gewichten.
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i. Een naschoolse leesclub
Een leesclub is een naschoolse werkvorm, die goed in het kader van de verlengde schooldag georganiseerd kan worden.
De leerlingen komen wekelijks anderhalf uur bij elkaar onder leiding van een leerkracht of bibliothecaris om te praten
over en naar aanleiding van boeken, lezen en schrijvers. Het lezen gebeurt overigens meestal niet in de club, maar
thuis. De samenstelling van de club kan heel divers zijn. In Groot-Brittannië, waar honderden van deze clubs bestaan,
zijn er leesclubs voor jongens, meisjes, goede lezers, slechte lezers, fans van Harry Potter, noem maar op. Vrijwillige
deelname is de belangrijkste succesfactor. Voor Nederlandse scholen heeft Stichting Lezen een draaiboek ontwikkeld
met tips voor het organiseren van een naschoolse leesclub – een ‘boekenbende’ – en voorbeelden van activiteiten die je
met de kinderen kunt doen. De bibliotheek is hierbij een onmisbare partner.
Ga naar http://www.lezen.nl/publicaties/boekenbendes voor dit draaiboek.
j. De boekpresentatie
De traditionele boekpresentatie, waarbij een leerling voor de klas over een boek vertelt volgens een voorgeschreven
format, is vaak een vrij treurige aangelegenheid. Een zenuwachtige leerling vertelt hakkelend over het gelezen boek,
noemt het een aanrader en beantwoordt enkele vragen uit de klas. Voor de leerling is dit meestal geen motiverende
werkvorm: hij maakte zich al dagen van te voren zenuwachtig en is blij als het erop zit; voorlopig is hij even klaar
met lezen! De andere leerlingen tonen zich niet erg betrokken bij de presentatie en stellen plichtmatig enkele
standaardvragen, die niet allemaal ter zake doen (‘Hoeveel bladzijden heeft het boek?’). Er komt geen gesprek op gang,
het is een verplicht nummer waar weinigen plezier aan beleven.

Als je dit beeld herkent, schaf dan direct de boekpresentatie af. Vraag je af welk doel je ook weer nastreeft met deze
werkvorm (leesplezier bevorderen!) en stap over op een organisatievorm waarbij het spontane leesplezier veel meer
ruimte krijgt en waarbij alle kinderen iedere keer honderd procent betrokken zijn. Dat is bijvoorbeeld de boekenkring
of de mini-spreekbeurt. Het argument dat ‘kinderen moeten oefenen met presenteren voor de groep’ is geen sterk
argument om de boekpresentatie te handhaven. Dat kunnen de kinderen immers ook doen via spreekbeurten over
andere onderwerpen, zonder dat je het risico loopt dat kinderen hun kostbare plezier in lezen verliezen.
4. Verwijzingen
• Aidan Chambers (1995), Leespraat: de leesomgeving & vertel eens. Den Haag: NBD Biblion
• Jos Walta (2011), Open Boek: Handboek Leesbevordering. Kinderboekwinkel De Boekenberg. Informeer bij je 		
bibliotheek naar de mogelijkheden voor het volgen van de cursus Open Boek voor leescoördinatoren
• Bea Ros (2004), ‘Vraag nooit: waar gaat dit boek over?’ Bea Ros in gesprek met Aidan Chambers in Didaktief.
• http://www.lezen.nl/publicaties/boekenbendes – Brochure Boekenbendes - draaiboek naschoolse leesclubs
• www.lezenisgoud.nl/Chambers.htm - vraagkaartjes bij de aanpak van Aidan Chambers
• www.sss.nl – informatie over schrijversbezoeken
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Een positieve leeservaring is altijd leidraad
in leesbevordering en literatuureducatie.
(Uit: Samen werken aan een sterke leescultuur, beleidsplan van Stichting Lezen 2013 – 2016)
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Sterke en zwakke lezers6

							

1. Inleiding
Uit onderzoek blijkt dat technisch lezen onderhoud nodig heeft: hoe meer je leest, hoe beter je leest. Leesmotivatie
is hiervoor een effectieve aanjager. Niet alleen zwakke lezers hebben extra stimulansen nodig om meer te lezen. Ook
sterke lezers zijn gebaat bij extra aandacht, omdat zij soms te weinig uitdaging vinden in de materialen die vanuit de
methode of vanuit de collectie in de klas voor gemiddelde leerlingen worden aangeboden. Voor de zwakke en sterke
lezers zijn verschillende aanpakken mogelijk. Hieronder geven we enkele handreikingen en tips. We gaan daarbij uit
van het volgende onderscheid:
Sterke lezers zijn de leerlingen met een leestechnisch niveau van AVI plus in de groepen 5-8.
Zwakke lezers zijn leerlingen met een leestechnisch niveau E3 t/m E5 in groep 5-8.
Wat levert het op?
• Zwakke en sterke lezers behouden hun leesmotivatie.
• Zwakke en sterke lezers verbeteren hun taalvaardigheid.

2. Aan de slag met sterke en zwakke lezers

Er zijn vanaf groep 3 in iedere groep boeken voor zwakke, gemiddelde en sterke lezers
Alle leerlingen krijgen boeken van hetzelfde niveau aangeboden

a. Sterke lezers
Het beste advies voor sterke lezers is om hen boeken te laten lezen boven hun leesniveau. Uit het eerder genoemde
onderzoek van Kortlever & Lemmens (zie inleiding) blijkt dat lezen boven je niveau een extra sterk effect heeft op de
taalontwikkeling. Ook sterke lezers kunnen nog altijd een stapje vooruit. Zorg er daarom bij leesactiviteiten voor dat
deze kinderen een keuze hebben uit boeken die voor oudere kinderen bedoeld zijn – boeken met een meer complex
verhaal, meer karakters, meer beschrijvingen, een rijkere woordenschat etc. De bibliotheek weet precies welke boeken
geschikt zijn. De kinderen kunnen vaak zelf goed aangeven wat voor boeken hun interesse hebben. Zoek samen met
hen naar boeken over die onderwerpen – op een hoger niveau.
Voor sterke lezers zijn ook enkele speciale boekenseries uitgegeven die niet voor een hogere leeftijdsgroep zijn bedoeld,
maar alleen voor een hoger leesniveau, aansluitend bij de leeftijd en interesses van de kinderen. Het gaat om de
volgende series:
VillA Alfabet
VillA Alfabet van uitgeverij Maretak is een reeks leesboeken voor sterke lezers en hoogbegaafde kinderen. De boeken
hebben een rijk taalgebruik en meerdere (psychologische) lagen. Na het lezen van het boek komen de lezers in de
kamers van de VillA, waarin zij uitgenodigd worden om te reflecteren op de taal, emoties en verhaalopbouw. Daarnaast
bevat elk boek een e-mail die de schrijver aan de lezers heeft gestuurd en verdiepingsvragen over gebeurtenissen in
het boek.

6

Veel van de informatie in dit onderdeel is ontleend aan Jos Walta’s publicatie Open Boek – Handboek Leesbevordering.
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Een afzonderlijke uitgave VillA Verdieping biedt extra verdieping waarbij de kinderen zelfstandig en samen met de
leerkracht (in overeenstemming met de uitgangspunten van Aidan Chambers) verder ingaan op het boek.
Er worden drie niveaus onderscheiden: groep 3-4, 5-6 en 7-8.
Meer informatie: www.maretak.nl/VillaAlfabet.asp.
Bizonserie en de serie Bolleboos
De Bizonserie en de serie Bolleboos worden uitgegeven door uitgeverij Zwijsen. Deze series bieden leesboeken voor
sterke lezers vanaf groep 3. De Bizonserie heeft boeken op AVI-niveau M4, E4 en M5; de serie Bolleboos sluit daarop aan
met boeken op niveau E5, M6, E6, M7 en E7. De boeken hebben allerlei aansprekende onderwerpen, zoals: sprookjes,
historie, pesten, science fiction, vrienden, detectives.
Meer informatie: www.zwijsen.nl.
Er zijn nog meer series en geschikte boeken aanwezig. Informeer bij je bibliotheek naar een actueel overzicht.
Een andere mogelijkheid voor sterke lezers is om hen iets anders te laten doen met boeken en lezen, waardoor zij de
kans krijgen ook andere vaardigheden meer te ontwikkelen. Hieronder twee suggesties.
Presentaties over informatieboeken
De leerlingen kiezen een informatief onderwerp. Ze kiezen een boek over dit onderwerp en kijken welke deelonderwerpen er in het boek aan de orde komen. Op basis daarvan bedenken zij vragen en vragen zij aan enkele
klasgenoten wat zij over deze deelonderwerpen zouden willen weten. Zij gaan in het boek op zoek naar de betreffende
informatie, maken er een mooie presentatie van en presenteren die tijdens een boekenkring.
Portfolio
De leerlingen leggen een portfolio aan van de boeken die zij gelezen hebben. Elk gelezen boek wordt op een bijzondere
wijze in het portfolio opgenomen: een tekening voor een alternatief omslag, een recensie, een gefingeerd interview
met de schrijver of één van de personages, een wiki-kids-achtige pagina met informatie over het boek en de schrijver,
een scenario voor een te verfilmen boekfragment, een journalistiek artikel voor de krant over het onderwerp van het
boek, etc.
b. Zwakke lezers
Leerlingen die moeite hebben met lezen verliezen vaak de motivatie om te blijven lezen. Toch is het juist voor hen
belangrijk dat zij veel oefenen. Daarnaast hebben zij natuurlijk vaak behoefte aan extra ondersteuning bij het
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technisch lezen.
Voor zwakke lezers is het goed om te oefenen met teksten op een lager niveau. Het technisch lezen vormt dan minder
een belemmering om te kunnen genieten van het verhaal. Boeken uit een lagere groep zijn minder geschikt, omdat die
vaak niet bij de leeftijd en interesses van deze leerlingen aansluiten. Geschikte boeken zijn beschikbaar in speciaal voor
deze doelgroep geschreven series; ook kun je met de bibliotheek met behulp van een lijstje speciale criteria boeken
selecteren voor deze leerlingen. Hieronder geven we enkele voorbeelden.
Zoeklichtserie
Zwijsen geeft de Zoeklichtserie uit, met boeken voor zwakke lezers in de bovenbouw (vanaf groep 6) over vrienden,
spanning, verre landen, misdaad, geschiedenis, school, verliefd zijn, sport, science fiction, survival en Europa. De
verhalen zijn leestechnisch eenvoudiger, maar sluiten wel aan op de belevingswereld van de kinderen in de groep.
Er zijn Zoeklichtboeken voor AVI-niveaus E3 tot en met 5. De Zoeklichtserie omvat ook: Zoeklicht Informatief, met
informatieve boeken voor zwakke lezers in de bovenbouw; Zoeklicht Dyslexie, met lees-, luister- en doeboeken; en
Zoeklicht Spel Spot, voor kinderen met dyslexie of andere leesmoeilijkheden.
Informatie: www.zwijsen.nl.

Kokkelreeks
De Kokkelreeks van uitgeverij De Inktvis is geschikt voor dyslectische kinderen, kinderen met een taalachterstand of
kinderen die om wat voor reden dan ook graag makkelijke boeken lezen. De leesniveaus lopen van AVI Start tot en met
M5. Het zijn spannende boeken met veel actie, dialogen en concreet taalgebruik met korte woorden en zinnen. De serie
omvat ook een gedichtenboek en een moppenboek. Er worden ieder jaar nieuwe titels uitgegeven, aansluitend bij het
thema van de Kinderboekenweek.
Informatie: http://inktvis.nl/Kokkel-reeks.
Ik ben niet bom
De serie Ik ben niet bom van uitgever Dijkstra Hardenberg is een serie boeken op AVI M4-niveau voor kinderen vanaf
groep 6. Het zijn spannende verhalen met een heldere opmaak en een eenvoudige zinsopbouw.
Informatie: www.dijkstrahardenberg.nl/wnk/205/ik-ben-niet-bom.html.

TIP!

Laat zwakke lezers in groep 5 en 6
het boek Pudding Tarzan lezen. De
hoofdpersoon Iwan Olsen vindt lezen
maar moeilijk en is ook op andere
gebieden geen uitblinker. Maar één
dag loopt alles anders. Dit boek geeft
zwakke lezers weer plezier in lezen.

Andere boeken
Je kunt ook zelf in de bibliotheek op zoek gaan naar boeken voor zwakke lezers. Veel bibliotheken hebben een Makkelijk
Lezen Plein waar boeken voor kinderen die moeite hebben met lezen op een aantrekkelijke manier bij elkaar zijn gezet.
Boeken voor zwakke lezers moeten voldoen aan ten minste enkele van de volgende criteria:
• een aantrekkelijk verhaal op aangepast leesniveau
• niet te omvangrijk (maximaal 60 pagina’s)
• groot lettertype
• overzichtelijke bladspiegel
• veel illustraties
• een eenvoudige verhaallijn van A tot Z
• onderdeel van een serie (bijv. Geronimo Stilton, Dolfje Weerwolfje)
Naast leesboeken zijn stripverhalen, informatieboeken, tijdschriften en luisterboeken aan te raden voor deze leerlingen.
De houding van de leerkracht is voor deze groep leerlingen bijzonder belangrijk. Zwakke lezers hebben begrip en
deskundige begeleiding nodig. Begeleid de leerlingen intensief bij het kiezen van een boek, maak een voorselectie
zodat de kans op een geslaagde keuze groot is.
Dyslectische lezers
Voor dyslectische lezers geldt dat zij zoveel mogelijk leeskilometers moeten maken om de vaardigheden die nodig zijn
voor lezen en spellen te oefenen. De leerlingen krijgen extra hulp bij het lezen door compenserende maatregelen als
een Daisyspeler, luisterboeken, Makkelijk Lezen-boeken, kinderboeken met grote letters en teksten die meegegeven
worden naar huis om voor te bereiden.
De extra leesbegeleiding is een uitbreiding van de effectieve leestijd, dus extra leestijd om een tekst voor te bereiden.
Belangrijk voordeel hierbij is dat dyslectische leerlingen de groepsles kunnen blijven volgen.
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Lezers worden gemaakt door lezers.

(Aidan Chambers, 2002)

c. Tips voor werken met zwakke lezers
• De leerling oefent op eigen niveau met speciale boeken voor de zwakkere lezer. Individueel lezen wordt 		
afgewisseld met duolezen.
• De leerling verlengt zijn leestijd door het boek mee te nemen naar huis. Terugkoppeling en een passende 		
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beloning horen daarbij.
• De leerling leest een boek op eigen niveau thuis en beluistert daarbij het luisterboek. Elk hoofdstuk wordt eerst
beluisterd en daarna gelezen.
• De leerling krijgt de tekst tweemaal aangeboden.
• De leerling leest een boek voor in de lagere groepen. De tekst in het gekozen boek is leestechnisch op een voor
de lezer passend niveau, de leerlingen in de lagere groepen kijken op naar deze leerling die het al kan lezen. Een
goede voorbereiding (eventueel in duo’s) loont.
• De leerling leest samen met een leerling in groep 3 of 4 in een samenleesboek, waarin de teksten op niveau AVI
Start en M4 elkaar afwisselen (tutorlezen).
3. Verwijzingen
• www.zwijsen.nl – serie Bolleboos voor sterke lezers, samenleesboeken
• http://inktvis.nl/Kokkel-reeks - Kokkelreeks voor zwakke lezers, AVI Start tot en met M5
• www.dijkstrahardenberg.nl/wnk/205/ik-ben-niet-bom.html - Ik ben niet bom-serie voor zwakke lezers
• http://tinyurl.com/samenleesboeken - Samenleesboeken voor tutorlezen en duolezen
• www.makkelijklezenplein.nl - Informatie over materialen en aanpak, voor zwakke lezers en leerkrachten
• www.maretak.nl/VillaAlfabet.asp - Materialen en toelichting voor sterke lezers, gebaseerd op praten over boeken

Lezen thuis
1. Inleiding
Ouders hebben een grote invloed op het leren van kinderen: verschillen in leesscores zijn voor bijna de helft toe te
wijzen aan de invloed van de ouders. Als ouders zorgen voor een rijke leesomgeving thuis en laten zien dat zij lezen
plezierig en belangrijk vinden, is de kans groter dat hun kind het beter doet in taal en lezen op school. Het is goed
om je te realiseren dat ouders wat dit betreft geen homogene groep vormen. Er zijn enthousiast lezende ouders die
thuis een rijke leesomgeving hebben; die hebben van jou weinig tips of informatie nodig om het lezen van hun kind
te stimuleren. Er zijn ook ouders die niet zo veel aan lezen doen, maar die met een half woord weten wat je bedoelt en
die met jouw informatie aan de slag gaan. En dan zijn er ouders die aan informatie niet genoeg hebben; zij hebben
behoefte aan meer ondersteuning om hun kind te kunnen helpen. Het is duidelijk dat bijvoorbeeld een algemene
informatieavond over leesbevordering niet tegemoet komt aan de behoeften van deze verschillende groepen.
Een ander belangrijk gegeven is dat de rol van de ouders het belangrijkste is voor jonge kinderen, die nog niet kunnen
lezen. Dan zijn de kinderen immers het meest afhankelijk van de volwassenen om hen heen. Zodra zij zelf kunnen
lezen, zijn zij daar minder afhankelijk van. Jonge kinderen moeten zo snel mogelijk hun woordenschat opbouwen,
als voorbereiding op het leren lezen en het begrijpen van teksten. Dit pleit ervoor om bij ouderbetrokkenheid het
accent te leggen op ouders van jonge kinderen. Het goede nieuws daarbij is dat een van de belangrijkste vormen van
stimulering door ouders thuis – voorlezen – aan ouders te leren is. Bij ouders van kinderen in hogere groepen gaat het
vervolgens om het onderhouden van het leesplezier en de leesvaardigheid.
Opbrengsten7
• Kinderen gaan vooruit in woordenschat.
• Kinderen beginnen beter voorbereid aan het lezen in groep 3.
• Kinderen gaan meer lezen, met positieve effecten op verschillende domeinen van hun taalontwikkeling (zie 		
ook de inleiding).
3. Aan de slag met lezen thuis

De ouders krijgen informatie en training in voorlezen
De ouders krijgen alleen informatie over voorlezen

a. Een actieve rol voor ouders in alle groepen
De samenwerking met ouders maakt deel uit van een schoolbreed ouderbeleid. Onderdeel van dit beleid zouden
concrete afspraken moeten zijn over hoe de school ouders helpt om hun kinderen te helpen. Het gaat daarbij om
praktische aanwijzingen voor een actieve ouderrol in alle groepen.
b. Voorlezen
Hoe eerder ouders beginnen met voorlezen, hoe beter. Voor veel ouders is dat vanzelfsprekend. Voor ouders voor wie
dit niet vanzelfsprekend is, is het belangrijk om van de school en de bibliotheek informatie te krijgen en te leren hoe je
dat voorlezen thuis aanpakt. Het belangrijkste is dat ouders die niet kunnen voorlezen niet alleen informatie krijgen
over hoe dat gaat, maar daadwerkelijk de vaardigheden leren om het thuis zelf te doen.

7

Bronnen: Suzanne E. Mol (2010), To Read Or Not to Read. Leiden: Leiden University (proefschrift); Desforges, Ch. & Abouchaar, A. 		
(2003), The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on Pupil Achievement and Adjustment: A
Literature Review. London: Department for Education and Skills; Sylva, K. et al. (2011). Emergent literacy environments: home and
preschool influences on children’s literacy development. In: S. Neuman & D. Dickinson (Eds.), Handbook of Early Literacy Research,
vol. 3. New York, London: The Guilford Press; Duursma, E., Augustyn, M. & Zuckerman, B. (2008). Reading aloud to children: the
evidence. Archives of Disease in Childhood, 93, pp.554-557.

25

Deze essentiële stap wordt nog wel eens vergeten bij het werken aan ouderbetrokkenheid: je moet ouders niet alleen
informeren, maar ook toerusten om hun kind te helpen. In dit geval betekent dit dat de ouders een scholing krijgen in
interactief voorlezen. De bibliotheek kan deze scholingen verzorgen.
Verder kun je op school zelf het volgende doen om systematisch te werken aan het bewustzijn bij ouders van het
belang van voorlezen:
• Laat ouders bij jou in de groep kijken hoe jij voorleest aan de kinderen.
• Vraag ouders geregeld naar het voorlezen thuis: Welk boek ben je aan het voorlezen? Wat vindt je kind ervan?
• Geef ouders tips voor voorleesboeken bij de thema’s in je groep. Doe dat op allerlei verschillende momenten: 		
informeel bij het halen en brengen, via de nieuwsbrief van de school, via de website, tijdens
ouderbijeenkomsten, enz.
• Zet voorlezen altijd op de agenda tijdens geplande gesprekken met ouders.
• Wijs ouders erop dat ze mogen voorlezen in hun eigen taal, daar leren de kinderen net zo goed nieuwe 		
woorden en ‘boekentaal’ van. Voorleesboeken in andere talen staan in de bibliotheek.
• Wijs ouders die (voor)lezen moeilijk vinden op het bestaan van voorleesboeken zonder tekst. Daar kunnen ze 		
zelf met hun kind het verhaal bij bedenken.
Om ouders toe te rusten om thuis voor te lezen kun je gebruikmaken van de deskundigheid van andere organisaties.
Dat is in de eerste plaats de bibliotheek, zoals hierboven aangegeven. Verder noemen we hieronder twee voorbeelden
van sterke landelijke organisaties die je hierbij kunnen helpen.
Stichting Verteltassen
Stichting Verteltassen organiseert het verteltassenproject in scholen. Verteltassen zijn tassen, door ouders gemaakt,
met een prentenboek, een cd-rom met het voorgelezen verhaal en allerlei spelletjes met de woorden uit het prentenboek
die ouders thuis met hun kind kunnen spelen. Medewerkers van de stichting werken samen met een leerkracht om
ouders tassen en spelletjes te leren maken, om het uitleensysteem te organiseren en om ouders een cursus te geven
om te leren voor te lezen en spelletjes te doen met hun kind.
Meer informatie: www.verteltassen.nl.
De VoorleesExpress
De VoorleesExpress is een organisatie die vrijwilligers laat voorlezen in gezinnen met kinderen met een taalachterstand.
Een half jaar lang komt de vrijwilliger iedere week een keer voorlezen. De voorlezer leest voor, brengt ouders in contact
met de bibliotheek en rust ouders toe om zelf het voorlezen voort te zetten. De VoorleesExpress werkt samen met
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andere organisaties in de gemeente. Kijk op de site of De VoorleesExpress ook in jouw gemeente actief is.
Informatie: www.voorleesexpress.nl.
c. Bibliotheekbezoek
Zonder boeken kan er niet gelezen worden. Daarom is het belangrijk dat ouders vanaf het moment dat hun kind
binnenkomt in groep 1 de weg naar de bibliotheek weten te vinden. Maak hier afspraken over met de bibliotheek.
Voor ouders van jonge kinderen gaat het er vooral om dat zij leren hoe zij zelf boeken kunnen lenen om voor te
lezen. De kinderen krijgen hier steeds meer inspraak in naarmate zij ouder worden en meer ervaring opdoen met
boeken. Bibliotheekbezoek moet zo een routine worden in een vertrouwde omgeving die zowel voor ouders als voor
kinderen plezierig en ontspannend is. Als de kinderen wat ouder worden, zelf kunnen lezen en hun eigen voorkeuren
ontwikkelen verschuift de rol van de ouders wat meer naar het stimuleren van hun kind om naar de bibliotheek te
(blijven) gaan. Een goede bibliothecaris zorgt ervoor dat de ouders ook geregeld voor zichzelf komen lenen en thuis ook
op die manier bijdragen aan de leescultuur in het gezin.
Hieronder nog enkele tips om de bibliotheek goed op het netvlies van de ouders te krijgen:
• Laat ouders de bibliotheek in de school zien en wijs aan waar de boeken voor hun kind staan. De ouders gaan
hier niet zelf lenen, maar ze zien zo wel hoe een boekencollectie wordt gebruikt en welk belang de school eraan
hecht.

• Vraag samen met de bibliotheek aan ouders om te helpen bij het opzetten van de Bibliotheek op school.
• Vraag de bibliotheek om ouders van groep 1 ter plaatse te laten kennismaken met de bibliotheek. Bied ouders
de mogelijkheid om direct lid te worden en boeken te lenen.
• Zet bibliotheekbezoek op de agenda van oudergesprekken in alle groepen. Zo laat je als school zien dat je 		
belang hecht aan lezen in alle groepen.
• Breng ouders via de bibliotheek in contact met BoekStart. Dit is een project van de bibliotheek 			
waarbij ouders van kinderen vanaf 3 maanden in aanraking komen met het belang van voorlezen. 			
Meer informatie: www.boekstart.nl.

TIP!

Wijs ouders erop dat kinderen gratis lid kunnen worden van de
bibliotheek. Op scholen die deelnemen aan de Bibliotheek op school
worden alle leerlingen automatisch lid gemaakt.

d. Zomerlezen
In de zomervakantie kan het leesniveau van kinderen één of zelfs twee AVI-niveaus teruglopen doordat zij het lezen
te weinig onderhouden. Dit verschijnsel wordt wel de ‘zomerdip’ of het ‘zomerverval’ genoemd. Toch is de vakantie
juist een periode bij uitstek om ontspannen te genieten van boeken. Thuis, op reis, op de vakantiebestemming – overal
kan gelezen worden. Ouders zijn zich er vaak niet van bewust hoe belangrijk het is om het lezen te onderhouden en
staan toe dat hun kind alleen computerspelletjes meeneemt op vakantie. Het is daarom raadzaam om ouders tegen
het einde van het schooljaar te wijzen op het belang van lezen in de vakantie. De bibliotheek heeft in de zomer vaak
verlengde uitleentijden en sommige uitgevers bieden speciale boekenpakketjes aan voor de zomer.
Mogelijkheden genoeg dus om via de ouders het zomerlezen te stimuleren. Enkele tips:
• Vraag de (school)bibliotheek naar het aanbod op het gebied van zomerlezen.
• Informeer alle ouders via een brief over het belang van zomerlezen.
• Spreek ouders van zwakkere lezers persoonlijk aan over zomerlezen.
• Wijs ouders op het aanbod van de bibliotheek en eventuele zomerleesprogramma’s.
e. Samen lezen bij leren lezen
Veel ouders willen hun kind graag helpen bij het leren lezen. Informeer de ouders over de manier waarop de kinderen
in je groep leren lezen en geef aan hoe zij daar thuis mee kunnen oefenen. Maak daarbij gebruik van de onderstaande
tips.
• Kies een boek op het juiste niveau. De leerkracht van je kind kan je vertellen wat dat niveau is.
• Lees om de beurt een stukje.
• Wijs bij met je vinger terwijl je leest.
• Geef je kind de kans om zelf een fout te herstellen; zeg pas voor als dat niet lukt.
• Neem de tijd om over het verhaal te praten. Uiteindelijk gaat het om het begrijpen van de tekst.
• Maak het lezen niet te schools, je kind moet er plezier in houden.
• Raak niet geïrriteerd als het lezen niet zo goed gaat, wees geduldig en geef je kind volop complimentjes als het
goed gaat.
• Als je kind de aandacht verliest, stop dan en ga later weer verder.

TIP!

Wijs ouders die handig zijn met nieuwe media op
apps van kinderboeken. De onderwerpen lopen
uiteen van Mees Kees en Suske & Wiske tot Anne
Frank en Dolfje Weerwolfje. Een lijst met apps is te
vinden via http://www.bibliotheek.nl/app.
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3. Verwijzingen
• www.peuterplace.nl/kinderboeken/voorleestips.htm - 10 gouden voorleestips voor ouders
• www.leesplein.nl/PB_plein.php - informatie en nieuws over kinderboeken voor 0-6 jaar
• www.leesplein.nl/KB_plein.php - informatie en nieuws over kinderboeken voor 6-12 jaar
• www.boekenjeugdgids.nl/zoekscherm.php - boek en jeugd online voor de gevorderde zoekers
• http://www.zwijsenouders.nl/Ondersteun-je-kind/Lezen-en-voorlezen/Leesproblemen-lezen-leuk-maken.htm
- tips voor ouder en kind om op een leuke manier om te gaan met leesproblemen
• http://www.goudenleestips.nl – uitgave van Rijnbrink voor ouder en kind
• http://tinyurl.com/SamenlezenPO - uitgave van Delubas: Samenlezen met je kind
• Lezen is leuk! 25 tips om lezen nog leuker te maken – brochure met tips voor ouders, een uitgave van 			
onderwijsadviesbureau HCO in Den Haag
• N. Notten (2011), Parents and the media. Causes and consequences of parental media socialization. Nijmegen: 		
Radboud Universiteit.

TIP!

Wijs ouders op de website van
de leesmethode die je gebruikt.
Daarop staan vaak goede tips
voor ouders om het leren lezen
thuis te ondersteunen.
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Richtlijnen voor aanvullende leesbevorderingsactiviteiten

Je kunt stellen dat het lezen van boeken een oorzaak is
van leesvaardigheid en niet slechts een teken ervan.
(Anderson, Wilson & Fielding, 1988)

Als het fundament rondom collectie en dagelijkse leesbevordering goed is ingebed in de school, ontstaat er ruimte om
te kijken of er nog extra leesbevorderingsactiviteiten plaats kunnen vinden. Deze losse activiteiten kunnen waardevol
zijn als aanvulling op de structurele leesbevordering. Meestal hebben ze als doel leerlingen een extra stimulans te
geven om ze aan te zetten tot meer lezen en/of ze aan te zetten tot het lezen van een minder voor de hand liggend
boek.
1. Kenmerken
Deze extra of losse leesbevorderingsactiviteiten herken je aan één of meer van de volgende kenmerken:
• De activiteit vindt in één of enkele groepen plaats in plaats van schoolbreed in groep 1-8.
• De activiteit is eenmalig en vindt niet plaats over een langdurende periode.
• De activiteit verschilt per groep.
• Bij de activiteit staat niet lezen zelf centraal, maar gaat het om een verbreding of verdieping naar aanleiding 		
van een boek of thema, of om meer algemene literaire en culturele vorming, zoals het kijken naar een verfilmd
boek, het bezoeken van (literair) theater of met de klas een boek maken.
2. Kiezen uit het losse aanbod
Op het gebied van leesbevordering zijn er veel losse producten en projecten beschikbaar. Afhankelijk van de
mogelijkheden van de bibliotheek en de wensen van de school kun je hier vrij uit kiezen. Wil je het fundament van
de Bibliotheek op school voor leesbevordering verrijken met losse activiteiten, houd dan bij je keuze rekening met de
volgende adviezen:
• Doelen
Kies op grond van (kern)doelen die je je stelt voor een activiteit/project. Zoals de vraag in welke groep nog extra
aandacht nodig is en voor welk aspect van leesbevordering. Zo kan bijvoorbeeld extra aandacht voor voorlezen,
extra aandacht voor nieuwe titels of meer aandacht voor poëzie centraal staan.
• Samenhang of doorgaande lijn
Kies voor activiteiten die een logische verbinding maken met iets dat je toch al doet binnen je onderwijsprogramma. Bijvoorbeeld een bijzonder thema, een specifieke werkvorm of een onderwijsdoel dat prioriteit heeft
dat jaar. Een koppeling met de zaakvakken biedt daarbij veel interessante mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan
de jeugdboeken rond de cultuurhistorische canon.
Er zijn ook leesbevorderingsprogramma’s waarin in elke groep een losse activiteit plaatsvindt, maar waarbij elke
activiteit wel een logische koppeling heeft met de verplichte kerndoelen. En waarbij er een duidelijke opbouw
zit in kennis van groep 1 t/m 8. Met de bij deze programma’s geleverde handleidingen kun je snel en praktisch
aan de slag. Om de activiteiten extra aandacht en kracht te geven, is het aan te bevelen deze in alle groepen in
dezelfde periode uit te voeren. Een goed voorbeeld van zo’n programma is de Rode Draad. Informeer bij je lokale
bibliotheek naar de mogelijkheden.
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• Schoolthema
Werkt je school met een thema, bijvoorbeeld sport, zorg dan voor één speciale leesactiviteit in elke groep
die iets met sport te maken heeft. Bestel bijvoorbeeld één grote themacollectie, richt met de kinderen één
mooie tentoonstelling in, houd een leeskring of boekpresentatie over je favoriete sportverhaal of lees zelf een
sportverhaal voor. De leesbevorderingsactiviteit is waardevol als deze een logische verrijking is van het lopende
project.
• Landelijke activiteiten
Door te kiezen voor dit soort landelijke activiteiten/projecten ben je als school verzekerd van mooie materialen
en goede begeleiding vanuit de bibliotheek of de projectorganisatie. Informeer bij je bibliotheek naar de
mogelijkheden.
Voorbeelden van landelijke activiteiten zijn:
• De Nederlandse Kinderboekenweek (oktober)
• De Nationale Voorleesdagen (januari/februari) / onderbouw
• De Nationale Voorleeswedstrijd (oktober – december) / groep 7-8
• Kinderjury (februari – mei) / bovenbouw
• Landelijke feestdagen zoals Roald Dahldag (13 september), Annie MG Schmidtdag (20 mei), Dag van de Poëzie 		
(26 januari), Wereld Verteldag (20 maart) etc

TIP!

Kijk voor een compleet overzicht van
losse activiteiten in de projectenbank
van www.leesplan.nl.
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De Bibliotheek op school
Basisscholen, gemeenten en bibliotheken slaan de handen ineen voor kwaliteitsverbetering
binnen het onderwijs! Het betreft een structurele meerjarige samenwerking specifiek
gericht op het bevorderen van leesplezier, het stimuleren van de taalontwikkeling en het
verbeteren van informatie- en mediavaardigheden van basisschoolleerlingen.
Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s
van de bibliotheken te benutten wordt de school omgevormd in een ideale lees- en
mediaomgeving.
Een omgeving waarin lezen en nieuwe media volop de ruimte krijgen en
waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt.
Kortom: de Bibliotheek op school betekent samenwerken aan
verbetering

van

de

taalvaardigheid,

leesvaardigheid

informatievaardigheden van basisschoolleerlingen. Dat eerste
is essentieel. Taalvaardigheid is immers dé bepalende
factor voor schoolsucces. Ter illustratie: door een
kwartier vrij lezen per dag, leert een kind maar
liefst duizend nieuwe woorden per jaar!

en

