
Doelgroep 

• Docenten (in opleiding) 
• Werkplekbegeleiders
•  Andere geïnteresseerden op de stagescholen

Doel 

Docenten (in opleiding) van alle schoolvakken: 
•  bekend en bewust te maken van het belang om rijke 

teksten (fictie en non-fictie) in te zetten in hun lessen 
voor de ontwikkeling van leerlingen; 

•  inzicht en tools te geven in manieren waarop zij  
rijke teksten kunnen inzetten in de lessen; 

•  te activeren om in hun rol als leesbevorderaar samen 
te werken met en gebruik te maken van de expertise 
van de bibliotheek;

•  te laten kennismaken met de rol van literatuur in  
hun persoonlijke ontwikkeling. 

Leesbevorderingstraject

Bekijk twee webinars
Webinar met Kees Broekhof (Sardes), expert op  
het gebied van leesbevordering, waarin hij docenten  
(in opleiding) laat zien waarom lezen in onze maat-
schappij zo belangrijk is. Hij vertelt hoe leesmotivatie  
de leesvaardigheid beïnvloedt en op welke manieren 
we deze motivatie bij leerlingen kunnen verhogen.

Webinar Iedere Docent een Leesbevorderaar: 
Margriet Smits en Minke van Dinter van de 
Academische OpleidingsSchool Midden-Brabant 
vertellen docenten (in opleiding) hoe ze, met de 
inzichten uit het eerste webinar, lezen kunnen  
inzetten in hun dagelijks lespraktijk. 

Bezoek de bibliotheek
Rondleiding en activiteit in de bibliotheek:  
De medewerker van de bibliotheek vertelt hoe de 
bibliotheek docenten (in opleiding) kan ondersteunen 
bij hun lessen en didactiek. 

Volg de workshop
Workshop Lees voor je leven: De workshop laat 
docenten (in opleiding) ervaren wat literatuur teweeg 
kan brengen, brengt hen in aanraking met bijzondere 
fragmenten en geeft een beeld van hun voorbeeldrol.

Iedere docent een 
leesbevorderaar

Wil je op school aan de slag met lezen en leesbevordering?  
De bibliotheek nodigt je uit voor het leesbevorderingstraject  
Iedere docent een leesbevorderaar: een vierdelig traject over het 
belang van lezen en leesmotivatie, de didactiek rond lezen, de rol 
van de bibliotheek, en de voorbeeldrol van de lezende docent. 
Neem voor meer informatie contact op met de onderwijsspecialist 
van de lokale bibliotheek.

Examens 
worden 
steeds 
taliger
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