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1. Inleiding
Door middel van dit schoolleesplan krijgt leesbevordering een structurele plek in ons onderwijs,
met als doel een doorgaande lijn van leesbevorderingsactiviteiten van groep 1 t/m groep 8.
Vanuit een aanleiding en een visie op lezen wordt het belang van leesbevordering geformuleerd
voor onze school. Daarna wordt het huidige leesonderwijs in kaart gebracht. Vervolgens wordt
vanuit deze huidige inventarisatie en visie op lezen een verbeterplan opgesteld voor de
komende twee jaar. Jaarlijks wordt dit verbeterplan geëvalueerd en bijgesteld.
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2. Aanleiding voor het school leesplan
De aanleiding om een leesplan op te stellen, is het professionaliseren van het leesonderwijs in
samenwerking met de bibliotheek. Sinds mei 2013 hebben we op school een eigen bibliotheek
in beheer. In samenwerking met de mediacoach gaan we activiteiten ontplooien die het
leesonderwijs stimuleren. De invloed van lezen op vele ontwikkelingsgebieden is groot. Daarom
beperken we ons niet alleen tot leesonderwijs maar verbreden we het met activiteiten die het
lezen aantrekkelijk maken.
Aan het einde van het schooljaar (2012/2013) is er in het spilcentrum een eigen
schoolbibliotheek gerealiseerd. Dit gaf aanleiding om het leesonderwijs onder de loep te nemen.
Met het leesplan willen we de leesontwikkeling in kaart brengen zodat we zien welke activiteiten
er plaats vinden en wat er nog meer op het gebied van leesbevordering nodig is.
In het leesplan komt vast te liggen welke stappen er worden gezet om de leerlingen tot
leesvaardige en gemotiveerde lezers te maken.
Huidige stand van zaken
Leesbevorderingsactiviteiten:
De school doet ieder jaar mee aan de Kinderboekenweek
Elke groep neemt jaarlijks deel aan een leesbevorderingsactiviteit
Komst bieb in het Spilcentrum.
Boekencollecties:
0
groep 1 en 2 beschikken over een collectie prentenboeken en voorleesboeken
0
er staan boekencollecties in alle klassen, de kleutergroepen beschikken over
boeken die betrekking hebben op het thema.
0
er is een goed bijgehouden schoolbibliotheek met fictie en non fictie en informatieve
boeken.
Werkvormen en methodes voor technisch lezen:
0
de school heeft een methode voor (aanvankelijk en voortgezet technisch
lezen) waarin een brug naar leesbeleving wordt geslagen
0
in groep3 t/m 6 wordt er geoefend d.m.v. duolezen
Werkvormen en methodes voor begrijpend lezen:
0
de school heeft een methode voor begrijpend lezen waarin een brug naar
leesinteresse wordt geslagen
0
er worden met regelmaat spreekbeurten gehouden en werkstukken gemaakt in groep 5
t/m 8
0
er wordt in groep 1 t/m 8 structureel aandacht besteed aan mondelinge
en/of schriftelijke presentaties in het kader van interactief taalonderwijs
Leerkrachtvaardigheden:
0
in groep 1 en 2 wordt regelmatig verteld en voorgelezen
0
in alle groepen wordt structureel voorgelezen
Kennis van kinderboeken:
0
leerkrachten weten welke boeken er in trek zijn bij de leerlingen in hun
groep
Ouders:
0
ouders worden uitgenodigd bij leesactiviteiten
0
ouders worden geïnformeerd over het leesonderwijs en het belang van lezen
0
de school stimuleert het lezen thuis
Coördinatie van het leesonderwijs:
0
leerkrachten zorgen individueel voor leesbevordering
0
de leescoördinator organiseert i.s.m. de mediacoach jaarlijks leesbevorderingsactiviteiten.
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0

de leescoördinator (en/of taalcoördinator) draagt zorg voor boekencollecties, activiteiten
en werkvormen

Visie:
0
De visie op lezen is terug te vinden in de keuze van de methodes en de werkvormen
0
De school heeft een taalbeleidsplan waarin nadrukkelijk aandacht aan leesbevordering
wordt besteed

Leesontwikkeling:
0
Er worden periodiek toetsen voor technisch en begrijpend lezen afgenomen
0
Kinderen houden een leeslogboek bij
0
Leerkrachten volgen de ontwikkeling van individuele leerlingen m.b.t. leesbeleving en
leesinteresse.
3.

Visie op lezen

Leesbevordering is geen bijzaak. Er worden aan de leerlingen immers eisen gesteld op het
gebied van literaire competentie. Zonder plezier in lezen worden kinderen geen vaardige lezers,
die ook werkelijk begrijpen wat ze lezen. Leesplezier en leesvaardigheid gaan hand in hand.
Onderzoek bevestigt dat een structurele aanpak van leesbevordering grotere kansen biedt voor
betere (lees)prestaties van vrijwel alle leerlingen.
Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor zowel succes op school als in de huidige en
toekomstige samenleving. Leesvaardigheid is de sleutel om te kunnen participeren op politiek,
sociaal en economisch gebied, maar ook bij culturele activiteiten en tijdens de vrije tijd.
De leeservaringen van kinderen bepalen goeddeels het (latere) leesgedrag. Naast het besteden
van veel aandacht in het onderwijs aan de kwaliteit van de instructie en begeleiding van het
technisch en begrijpend lezen, is het maken van veel leeskilometers net zo belangrijke
voorwaarde om goed te leren lezen. Veel leeskilometers maken vraagt om leesmotivatie en
dient dus gepaard te gaan met plezier in lezen. De combinatie van leesmotivatie en leesplezier
brengt een duurzame ontwikkeling van een positieve leesattitude tot stand.
Stichting Lezen (2009) geeft de volgende definitie van leesbevordering namelijk: Het structureel
en systematisch aandacht schenken aan het ontwikkelen van de leesmotivatie en de literaire
competentie van kinderen.
Met ‘het ontwikkelen van leesmotivatie’ worden (les)activiteiten bedoeld die kinderen zoveel
mogelijk positieve leeservaringen laten opdoen, zodat ze plezier in lezen krijgen en houden.
Onder ‘literaire competentie’ wordt verstaan: het mee kunnen praten over boeken, de weg
kunnen vinden in het brede aanbod van boeken, kennis hebben van de kenmerken van boeken
(genres en dergelijke) en een eigen oordeel over boeken kunnen geven.
In schema 1 wordt de leesontwikkeling van kinderen overzichtelijk ingedeeld in drie fasen. In de
drie fasen staan diverse factoren weergegeven, zoals leescultuur en spraaktaalontwikkeling. De
diverse factoren zijn van invloed en/of hebben wisselwerking op elkaar. Binnen het schema is
het volgende af te leiden:
- De leescultuur thuis is van invloed op de spraaktaalontwikkeling van het kind.
- De leescultuur op school waarin een structurele aanpak voor leesbevordering is
ingebed, is de basis voor het leesonderwijs. Technisch en begrijpend lezen staan in
dienst daarvan.
- Voorlezen, belevend lezen en vertellen is in iedere fase aan de orde en van belang.
- Lezen is van invloed op vele ontwikkelingsgebieden waaronder de
woordenschatontwikkeling.
- De bibliotheek kan ouders ondersteunen bij een geschikt boekenaanbod voor hun kind
en lees bevorderend gedrag.
- De bibliotheek functioneert als intermediair tussen de leescultuur thuis en de leescultuur
op school met betrekking tot leesbevordering.
- De bibliotheek is een samenwerkingspartner van de school om leesbevordering in het
onderwijs te integreren en te optimaliseren.
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Fase 1: Voorlezen
0 – 4 jaar

Fase 2: Beginnend lezen
Fase 3: Voortgezet lezen
Groep 1 t/m 4
Groep 5 t/m 8
Leescultuur thuis
Bibliotheek als samenwerkingspartner van ouders
Spraaktaalontwikkeling
Leescultuur in de voor &
Leescultuur op school
vroegschoolse instellingen
Structurele aanpak leesbevordering
Bibliotheek als intermediair en samenwerkingspartner
Leesstimulering:
Leesonderwijs:
Leesonderwijs:
(Interactief) voorlezen
(Interactief) voorlezen
(Interactief) voorlezen
Vertellen
Vertellen
Vertellen
Voorbereidende
Voorbereidend lezen
Presenteren
literatuureducatie
Aanvankelijk technisch lezen
Voortgezet technisch lezen
Voortgezet technisch lezen
Belevend lezen
Belevend lezen
Literatuureducatie
Literatuureducatie
Begrijpend lezen
Studerend lezen
Informatie verwerking
Leereffecten:
algemene kennis en vaardigheden, mondelinge taalvaardigheid, woordenschat, verhaal- en
tekstbegrip, leesbeleving, schriftelijke taalvaardigheid, leesvaardigheid, leesattitude/leesplezier,
mediawijsheid
Schema 1 Onderwijs in lezen
4.

Doel

Onze school over 4 jaar:
We willen dat alle kinderen het plezier in het lezen ervaren. We maken lezen belangrijk! Het
profiel van onze school is: een leesschool
- We zien een leesomgeving die aantrekkelijk is voor kinderen. Er is een
schoolbibliotheek die over voldoende, aantrekkelijke materialen beschikt door jaarlijks te
investeren in nieuwe materialen.
- Er is een doorgaande lijn van leesbevorderingsactiviteiten van groep 1 tot en met 8. De
activiteiten zijn structureel vastgelegd op het rooster van iedere jaargroep.
- Het niveau van leesvaardigheid is voldoende. Woordenschatontwikkeling heeft nog
meer aandacht nodig (in te vullen door school).
- De school heeft één leescoördinator.
- Alle teamleden werken op professionele wijze aan leesbevordering.
- Er is een structurele samenwerking met de bibliotheek.
- Er is structureel aandacht voor de leesmotivatie voor taal- en leeszwakke leerlingen.
- Het leesbevorderingsbeleid van de school zorgt voor het bereiken van het
referentieniveau Nederlandse Taal, minimaal 1F aan het einde van groep 8. Zie bijlage
2: Referentiekader Nederlandse taal.

6

5.

Schoolbibliotheek

De schoolbibliotheek is de motor van de leesbevordering. Een goede boekencollectie stimuleert om te gaan lezen.
De inventarisatie van de huidige schoolbibliotheek geeft in onderstaand overzicht het volgende beeld:
Vanuit de inventarisatie worden keuzes gemaakt, waaraan de komende vier jaar gewerkt wordt.
De keuzes worden expliciet gemaakt en vervolgens vastgelegd in het verbeterplan voor drie schooljaren 2013-2016 (zie hoofdstuk 9).

Groep 1 t/m 4
De schoolcollectie bestaat uit
Jaarlijkse aanschaf van 10%
Educat B/ander systeem
De collectie is gecodeerd
De collectie is actueel
De deelcollectie bestaat uit diverse boeksoorten

De collectie vrijleesboeken bestaat uit drie
categorieën. De verhouding past bij het leesniveau
van de school
De vrijleesboeken zijn verdeeld over genres zoals:
avontuur, liefde, sport, humor, school en griezelen

Groep 5 t/m 8

Deelcollectie groep 1 t/m 4

Deelcollectie groep 5 t/m 8

10%
bibliotheeksysteem

10%
bibliotheeksysteem

Prentenboeken
Kleine prentenboeken
Voorleesboeken
Dichtbundels
Aanwijsboeken
Kijk- en zoekboeken
Informatieve boeken
Oriëntatie op lezen
Eerste leesboekjes AVI S
t/m AVI M5
n.v.t.
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Vrijleesboeken fictie
Informatieve boeken
Kijk- en zoekboeken
Prentenboeken
Voorleesboeken
Dichtbundels

Recreatieve boeken
Kinderjuryboeken
Griffeljuryboeken

Voortgezet technisch lezen
(vtl) & zwakke lezers
Deelcollectie VT & zwakke
lezers
10%
bibliotheeksysteem

M3
M3 en E3
E3
M4
E4 en M5
M5
E5
M6
E6 en M7
0
180 boekjes in tweevoud
n.v.t.

Groep 1 t/m 4
De informatieve boeken zijn onderverdeeld in een
aantal rubrieken

Lichaam
Natuur en milieu
Mens en maatschappij
Gezondheid
Sport,spel,hobby’s,feest
Techniek en wetenschap
Verkeer en vervoer
Landen en volken
Geschiedenis
Kunst en cultuur
Geloof en filosofie
Aarde en hemel
Dieren

De collectie wordt beheerd
De schoolbibliotheek is ingericht volgens de
uitgangpunten van een Makkelijk Lezen Plein

Groep 5 t/m 8
Lichaam
Natuur en milieu
Mens en maatschappij
Gezondheid
Sport,spel,hobby’s,feest
Techniek en wetenschap
Verkeer en vervoer
Landen en volken
Geschiedenis
Kunst en cultuur
Geloof en filosofie
Aarde en hemel
Dieren
De inrichting volgens het
Makkelijk Lezen Plein moet nog
worden uitgebreid, het voldoet
nu niet aan de behoeften van de
school.
Aantrekkelijke collectie voor
(zwakke) lezers
Materialen voor (zwakke) lezers
zoals luisterboeken, verfilmde
boeken op dvd, tijdschriften
Aantrekkelijke lees-omgeving
met zitmeubels, displays om
boeken onder de aandacht te
brengen, informatieborden en
posters
www.makkelijklezenplein.nl
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Voortgezet technisch lezen
(vtl) & zwakke lezers

6.

Een inventarisatie van het huidige onderwijs in leesbevordering

In het onderstaande overzicht is de huidige situatie in kaart gebracht met betrekking tot onderwijs in lezen en leesbevordering op de school. De schema’s zijn
verdeeld in
5.1 werkvormen
5.2 activiteiten met data
5.3 activiteiten zonder data
5.4 professionalisering.
In de cellen bij 5.1 is een indicatie voor tijdbesteding weergegeven vanuit de lezing van Filipiak & Walta (2010). Bij 5.2 is in de cellen de data aangegeven
waarin de activiteiten plaatsvinden. Het x-teken in de cellen betekent dat het van toepassing is op de desbetreffende groep(en).
Uit inventarisatie van het onderwijs in lezen en leesbevordering, is in onderstaand overzicht bij 5.1 t/m 5.4 het volgende op te maken:
Gele cel: dit wordt gedaan en wordt op deze wijze behouden.
Groene cel: dit wordt gedaan, maar heeft verbetering/ontwikkeling nodig.
Witte cel: dit wordt niet gedaan en dat willen we ook niet.
Roze cel: dit wordt niet gedaan, maar dat willen we wel.
Vanuit de inventarisatie zijn keuzes gemaakt, waaraan de komende vier jaar gewerkt wordt. De keuzes worden expliciet gemaakt en vervolgens vastgelegd in
het verbeterplan voor vier schooljaren 2013-2015 (zie hoofdstuk 9).

5.1
Werkvormen
Lees
bevordering
binnen de
methoden

Groep 1
Ong. een uurtje
per week

Groep 2
Ong. een uurtje
per week

Groep 3
Dagelijks.
Methode VLL
*Leesboekje:
voorlezen,
moeilijke wrd
inh.bespr.,
indiv.oef.,
leesbeurten.
*Veilig en vlot:
-voor- koorzelf,
-duo-lezen,
-race-lezen’
-tweetalcoach,
-zoek iemand
die…

Groep 4
Dagelijks bij
binnenkomst 15
a 20 min. lezen
in zelfgekozen
boekje.
Ondertussen
Flitsen op de
computer.
3 X per week
lezen volgens de
methode
Estafette.
1 X per week
Duo-lezen.
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Groep 5
4x per week
estafette, elke
les duurt 45 min.
Daarnaast vaak
hardop lezen van
o.a. de WO
vakken.

Groep 6
3 x in de week
Estafette, 1 les
duurt 45 min.
dus 3 x 45 min.
De klas wordt
verdeeld in 3
niveaugroepen.
Lesaanbod is dan
ook verschillend.

Groep 7
2x per week
estafette
Met 3
verschillende
aanpakken
(sterke,
gemiddelde en
zwakke lezer)

Groep 8
Estafette staat
in groep 8 op
een laag pitje.

*Woorden
flitsen.
*Instructiekalender lezen
*4 niveau’s
*huiswerk:
Lezen
biebboek,
Veilig&vlot
vorige kern,
Overstap

Voorlezen

Bijna elke dag

Bijna elke dag

Zoals het
uitkomt bij
thema.
Als inleiding,
Tijdens
eetpauze.
Zit niet een
echte
regelmaat in.

Bijna dagelijks,
bij afsluiting les,
opvulmomentje,
beloning etc.

Leestteksten van
nieuwsbegrip en
WO vakken
worden
regelmatig voor
gelezen. Soms
ook een
fragment uit een
boek.

Bijna dagelijks.

Elke week 30
min

Leerkracht leest
wekelijks voor.
Varieert op
welke manier en
met welke
reden.

Interactief
werken met
prentenboeken

2-3 keer per week

2-3 keer per week

Ankerverhaal
bij elke kern.
Prentenboek
dat bij thema
past.

Bij feestdagen,
Sint, Kerst,
Carnaval, Pasen
en ook zomaar.

Soms

Leerlingen
mogen
prentenboeken
lezen (staan in
de
klassenbibliothee
k). Vaak als
beloning (indien
het boekverslag
in orde is,
mogen ze
vrijlezen).

Interactief
werken met
prentenboeken

Vertellen door
de leerkracht

Iedere dag

Iedere dag

Dagelijks. Ik
model veel

3X per week bij
de tekst van

Dagelijks
(modelen en

Dagelijks. Ik
model veel

Vertellen door
de leerkracht

In groep 8 maken
we geen gebruik
van
prentenboeken.
Tijdens het
behandelen van
een thema,
bijvoorbeeld
Kerst of Pasen
maken we
gebruik van
digitale
prentenboeken
en bespreken we
dit uitgebreid
met de kinderen.
Kinderen of
leerkracht leest
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(leerkracht
denkt hardop
na en vertelt
over de tekst).

begrijpend
leesmethode
Nieuwsbegrip.

uitleggen)

(leerkracht
denkt hardop na
en vertelt over
de tekst).

Voordragen

Dagelijks, van
elkaar leren,
vertellen wat ze
meegemaakt
hebben

Dagelijks, van
elkaar leren,
vertellen wat ze
meegemaakt
hebben

Versjes
opzeggen .
Drama

Ervaringen
uitwisselen, bv.
op maandag.

Tijdens o.a.
lessen estafette.
Ook hier
modelen en
uitleggen

Dagelijks.
Wisseling in
rollen. De
leerkracht deelt
kennis, maar ook
de leerling mag
iets voordragen.

Voordragen van
boekpresentaties
, spreekbeurten.

Duolezen en
tutorlezen

Kinderen kunnen
voor de leeshoek
kiezen en dan
samen een
boekje 'lezen'

Kinderen kunnen
voor de leeshoek
kiezen en dan
samen een
boekje 'lezen'

Na kern 6,
Elke dag
Maatjeslezen,
goede met
zwakke lln.
4x pw
tutorlezen met
stergroep
tijdens zw.

1x per week

Soms, als de
estafette
boekjes
voortijdig uit
zijn,

2 x in de week
duolezen, 20
minuten per
keer. Sterke
lezer wordt
gekoppeld aan
een zwakke
lezer.
Dagelijks
tutorlezen alleen
met de zwakke
lezers (5 min.
per dag
computerprogra
mma Flits).

2x per week
Totaal 30 min
Iedere ochtend
flitsen de
zwakke lezers op
de PC

Voorlezen
door leerlingen

Niet, tenzij er al
een kind kan
lezen, die mag
dan een keer
voorlezen

Niet, tenzij er al
een kind kan
lezen, die mag
dan een keer
voorlezen

Wie wil mag op
de Vertelstoel.
Leesbeurt
leesboek

Na Estafette, bij
een mooi boek.

Met name bij
estafette en WO
vakken

Sporadisch. Dit
zou ik vaker
moeten doen.

2x p.w
Totaal: 20 min
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voor en dit
wordt door de
kinderen of voor
de duidelijkheid
door de
leerkracht
verteld.
Leerlingen
wisselen
dagelijks kennis
met elkaar in
groep 8. We
praten veel over
actuele
onderwerpen in
de klas.
De kinderen
werken bij
begrijpend lezen
standaard in 2tallen. Dan lezen
ze samen de
bijbehorende
tekst. Wekelijks
tutorlezen
d.m.v. flits,
computer
programma.
Kinderen flitsen
dagelijks met
elkaar. Sterke
lezers worden
gekoppeld aan
zwakke lezers.
Dagelijks.
Bij bespreking
van huiswerk of
het lezen van
opdrachten bij
begrijpend lezen
gaan bespreken,
Er gaan ook een
aantal kinderen

Vrijlezen c.q.
stillezen

Op eigen
initiatief van
kinderen kunnen
ze de leeshoek
kiezen.

Op eigen
initiatief van
kinderen kunnen
ze de leeshoek
kiezen.

Presentaties

Kinderen mogen
vertellen over
dingen die ze
meegemaakt
hebben of wat ze
voor het thema
meegebracht
hebben, 3 á 4
keer per jaar
mogen ze ahv
spullen vertellen
over bijv. hun
familie,
lievelingsdier etc.
Bij ieder thema
gaat er minimaal
1 activiteit over
het praten over
boeken

Kinderen mogen
vertellen over
dingen die ze
meegemaakt
hebben of wat ze
voor het thema
meegebracht
hebben, 3 á 4
keer per jaar
mogen ze ahv
spullen vertellen
over bijv. hun
familie,
lievelingsdier etc.
Bij ieder thema
gaat er minimaal
1 activiteit over
het praten over
boeken

Nee nog niet.

Nee nog niet.

Praten over
boeken

Boekenkring

voorlezen bij de
kleuters.
Dagelijks. In de
ochtend lezen de
kinderen 15/20
min zelfstandig
in avi-boeken.
Dagelijks hebben
de kinderen de
keuze om als
klaar opdracht
een boek te
pakken (aviboek, strip of
informatief
boek)

Elke dag bij
binnenkomst.
Lezen in Avi
boeken,inform
atieve boeken
en
zelfgemaakte
boeken.
Keuze bij zw.
Het digitale
leesboek.
Kinderen lezen
ook met behulp
van het
luisterboek.
Voorstelling.
Tentoonstelling.
Vertelstoel
Boekbespreking (wie wil)
Leesbeurt

Elke dag bij
binnenkomst.
Ondertussen
lezen groepjes
van 3 lln. op hert
digibord via
Gynzy AVI.

Dagelijks (bij
binnenkomst)

Dagelijks. 15
minuten. Lezen
in Avi boeken,
stripboeken,
informatieve
boeken en
prentenboeken.

Elke ochtend 15
min.

Als kinderen iets
speciaals
hebben gehaald,
meegemaakt,
gewonnen. Er
wordt uitgebreid
stilgestaan bij
een diploma
beker enz.

1x per jaar
spreekbeurt
(instructie voor
ppt door José)

2 x per jaar
spreekbeurt. 1x
per jaar
boekbespreking

2 keer per jaar
15 min.

2x per jaar
spreekbeurt. 1x
Nederlandse
spreekbeurt + 1x
Engels

Regelmatig op
Vertelstoel
Thema bij kern
11
Bij wisseling
inhoud
leeshoek en
klasbieb
Nvt.

Vaak, bij de
keuze van een
boek uit de bieb.

Incidenteel

Sporadisch. Is in
ontwikkeling.

Bijhouden van
een leeslogboek
met daarin een
stuk
samenvatten.

Af en toe,
tijdens een dag
bespreking over
de gelezen
boeken.

Nee

Niet

1 x per jaar
boekbespreking.

1x p.j

Nauwelijks.
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Groep 1
nvt

Groep 2
nvt

Groep 3

Thematische werken

We werken in
thema’s van 6
weken

We werken in
thema’s van 6
weken

Boeken/verhalen en
dramatische expressie

Wekelijks

Wekelijks

De kernen
van veilig
leren lezen
werken met
thema’s
Kinderen
mogen uit
hun leesboek
voorlezen

Groep 1
oktober

Groep2
oktober

januari

januari

Leeslogboek

Groep 4
In gebruik bij
estafette
De
taalmethode
gebruikt
thema’s

Groep 5
In gebruik bij
estafette
De taalmethode
gebruikt thema’s

Groep 6
In gebruik bij
estafette
De taalmethode
gebruikt thema’s

Groep 7
In gebruik bij
estafette
De taalmethode
gebruikt thema’s

Groep 8
In gebruik bij
estafette
De taalmethode
gebruikt thema’s

Er is een
klassencollectie

Er is een
klassencollectie

Er is een
klassencollectie

Groep 5
oktober

Groep 6
oktober

Groep 7
oktober
okt.- mei

Groep 8
oktober
okt.- mei

September

September

September

September

November

November

november

Andere werkvormen…

5.2 Activiteiten met
data
Kinderboeken-week
De Nationale
Voorleeswedstrijd
Nationale
Voorleesdagen/
Voorleesontbijt
Week tegen het
pesten
Week van de
mediawijsheid
Gedichtendag
De Nederlandse
Kinderjury
Wereldverteldag

Groep 3
oktober

Groep 4
oktober

26 jan.

26 jan.

26 jan.
febr.- mei

26 jan.
febr.- mei

26 jan.
febr.- mei

26 jan.
febr.- mei

26 jan.
febr.- mei

26 jan.
febr.- mei

20 maart

20 maart

20 maart

20 maart

20 maart

20 maart

20 maart

20 maart
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5.3 Activiteiten zonder
data
Voorlezen dat werkt!
Voorlezen in de
schijnwerpers
Klaar voor de start?
Lezen maar!
Ik lees kilometers
Boekentest en lezen
maar!
La Bocca della Verità
Eén tegen allen
Bekijk t maar (boek en
film)
Wijzer!
Leesboeken bij andere
vakken
Bibliotheekbezoek

Groep 1
x
x

Groep2
x
x

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8

x
x
x
x
x
x

Krant in de klas
Tijdschrift in de klas
Nieuwsbegrip
Schrijver op bezoek
Bibliotheekmedewerker in
de school
Ouderbetrokkenheid

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

5.4Professionalisering

Geef het vak de desbetreffende kleur

Leescoördinator aanwezig
die heeft deelgenomen
aan de cursus Open Boek
Teambijeenkomsten/
studiedagen over
lezen/leesbevordering
Kennis van websites mbt
lezen/leesbevordering
Advies collectiebeleid

Ja.

Wie is verantwoordelijk
(indien van toepassing)
Leescoördinator

Leescoördinator / mediacoach

Leescoördinator / mediacoach
Mediacoach / Leescoördinator
14

vanuit de bibliotheek
Advies structureel
leesbevorderingbeleid
door de bibliotheek
Abonnement(en)
tijdschriften over lezen en
boeken zoals Lezen,
Leesgoed, Taal/lezen
primair
Deelname aan netwerken
Leerkrachten lezen
jeugdboeken en praten
over kinderboeken

Leescoördinator / mediacoach

Leescoördinator

Leescoördinator
Leerkrachten

15

7.

De leescoördinator

Op de school is een leescoördinator aangesteld omdat het belang wordt gezien van structurele leesbevordering in het onderwijs. De leescoördinator is
hiervoor geprofessionaliseerd.
Leescoördinator(en)
Taken

Beschikbaar budget
voor de aanschaf van
boeken en andere

Marie-José Swart
Schoolleesplan en leesactiviteiten
1. Formuleren van een visie, doelstelling en planning op leesbeleid
2. Het maken van een planning: een overzicht van uit te voeren
werkvormen en leesactiviteiten voor de verschillende leerjaren.
3. Ondersteunen en begeleiden van collega’s om tot een goede
planning voor de eigen groep te komen.
4. Evaluatie van de uitgevoerde activiteiten aan het einde van het
schooljaar op teamniveau.
5. Op basis van de evaluatie de planning opstellen voor het komende
schooljaar.
6. In samenwerking met de directie de bovengenoemde processen
begeleiden, eventuele tekortkomingen signaleren en voorstellen
doen tot verbetering.
Boekencollectie
7. De coördinatie van het beheer, aanvulling en budget van de
boekencollecties.
Professionaliseringsplan
8. Onder de aandacht brengen van professionaliseringsactiviteiten op
het terrein van leesbeleving en het school specifiek organiseren
daarvan.
9. Verhoging van de kwaliteit van de leesbeleving door specifieke
aandacht voor de uitvoering.
10. (Mede) verzorgen van teambijeenkomsten over leesbeleving. In
ieder geval de evaluatie van de uitgevoerde activiteiten aan het
einde van het schooljaar.
11. Eigen professionalisering.
Netwerken
12. Contactpersoon voor leesbevorderende instanties.
13. Deelnemer leesbevorderingnetwerk.
Dit in te vullen door de directie.
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media voor de
schooljaren 2013-2015
Beschikbare tijd voor
de uitvoering van de
taak binnen de
normjaartaak
8.

Dit in te vullen door de directie.
Advies vanuit Cursus Open Boek: 80 uur op jaarbasis, verdeeld over twee
leescoördinatoren.

Samenwerking met de bibliotheek

Dit jaar is een uitprobeerjaar geweest. We hebben veel problemen gehad met bibliotheekpasjes. Boeken die niet goed uitgeleend konden worden door allerlei
foutmeldingen. De meeste fouten zijn nu uit het systeem gehaald. We gaan nu werken aan communicatie. Er moet een structurele samenwerking komen
waarin veel afstemming moet plaatsvinden. De functie lees coördinator krijgt steeds duidelijkere taken. Er komt veel op het bord van de lees coördinator. Het
belangrijkste is dat de lees coördinator activiteiten aanbiedt zodat de leerkracht en kinderen aan de slag kunnen. In samenwerking met de mediacoach gaan
we meer activiteiten ontplooien zodat de leesbevordering en leesmotivatie in een breder kader geplaatst kunnen worden.
De bibliotheek in school is een ontzettende mooie aanwinst. Leerlingen lenen meer boeken, het aanbod is iets uitgebreider.
9.

Evaluatie

De evaluatie vindt plaats aan het einde van het schooljaar. De leescoördinator evalueert het (school)leesplan, de eigen rol en de ontwikkelingen op het
gebied van leesbevordering op de eigen school. Deze evaluatie levert onderwerpen op voor het jaarplan van komend schooljaar. De vragen die hierbij
gesteld kunnen worden zijn:
Evaluatie van de taak als leescoördinator Waar ben je tevreden over?
- Welke ontwikkelingen zijn er in het leesonderwijs t.a.v. de geformuleerde doelstellingen?
De doelstellingen zijn behaald wat betreft
 de leesomgeving, (bibliotheek)
 het stimuleren van de leesmotivatie bij zowel taal- en leeszwakke als pluskinderen
 het werken van de teamleden aan een professionele wijze van leesbevordering.
 bereiken van referentieniveau Nederlandse Taal.
 De structurele samenwerking met de bibliotheek en mediacoach.
- Waar heb je plezier aan beleefd?
Het werken met de vrijwilligers in de bibliotheek geeft veel voldoening. Vooral omdat het werk zichtbaar beter ging lopen gedurende dit jaar. We
hebben hard gewerkt aan een goed lopend uitleensysteem.
- Hoeveel tijd heb je aan je taak besteed?
Iedere week 2 á 3 uur voor het begeleiden van de uitleen en
- Was het beschikbare budget voldoende?
We hebben tot nu toe niet veel gebruikt. In de toekomst zal er meer geld uitgegeven moeten worden aan leesbevorderingsactiviteiten en eventueel
aanschaf van boeken voor het aanvullen van de themaboekencollectie van groep 1-2.
- Welke knelpunten ervaar je in de uitvoering van je taak? Welke suggesties voor oplossingen heb je?
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Evaluatie met het schoolteam met betrekking tot leesactiviteiten, functioneren van de schoolbibliotheek en de professionaliseringsactiviteiten:
- Hoe is het verloop van de geplande leeswerkvormen en –activiteiten geweest?
Een betere communicatie met de leerkracht zodat de leesactiviteiten uitgevoerd kunnen worden.
-

Hoe staan de schoolbibliotheek, MLP erbij?
We hebben te weinig boeken voor MLP.

-

Welke professionaliseringsactiviteiten zijn doorgegaan? Wat is het effect van de professionaliseringsactiviteiten op de na te streven leesdoelen?
Welke professionaliseringsaspecten moeten volgend schooljaar een vervolg krijgen? Welke nieuwe professionaliseringsaspecten kunnen ter hand
genomen worden?
In groep 8 is wel aandacht besteed aan mediawijsheid. Dit jaar gaan we structureel aandacht aan mediawijsheid in meerdere groepen.
Hoe is de samenwerking met de bibliotheek verlopen?
Met de leesconsulent/mediacoach is bijna wekelijks contact. We overleggen over praktische zaken en organisatorische zaken.
Eén contactpersoon met de bibliotheek is het meest werkbare.

-
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10.

Verbeterplan

Op basis van de analyse ‘Inventarisatie schoolbibliotheek’ (hoofdstuk 4), ‘Inventarisatie van het huidige onderwijs in leesbevordering’ (hoofdstuk 5) en de
‘Samenwerking met de bibliotheek’ (hoofdstuk 7) zijn verbeterpunten geformuleerd verdeeld over vier jaar.
Uit de inventarisatie van het huidige onderwijs in leesbevordering blijkt dat we veel lezen. Vooral aan het begin van de dag staat vrij lezen centraal.
Structureel is er aandacht voor lezen door de methode Estafette.
Er kunnen meer activiteiten geïnitieerd worden waardoor de motivatie en het leesplezier gestimuleerd worden. Een aantal van deze activiteiten kunnen per
leerjaar worden uitgevoerd. De bibliotheek biedt een Doorgaande leeslijn aan en een Doorgaande mediawijsheidlijn aan. In het schema hier onder is
aangegeven welke activiteiten hier bij horen.
Daarbij is het ook belangrijk om activiteiten te organiseren waardoor kinderen
LK = leerkracht / LC = leescoördinator / BC = bouwcoördinator / Bibl. = bibliotheek

Schooljaar 2014-2015
Onderdeel
Werkvormen
Vrijlezen
Activiteiten
Voorlezen dat werkt (0-4 jaar)
Voorlezen in de schijnwerpers (2-4 jaar)
Klaar voor de start! Lezen maar! (Groep 3)
Ik lees kilometers (groep 4)
Boekentest en lezen maar! (groep 5)
La Boca della Verità (groep 6)
1 tegen allen ( groep 7)
Bekijk ’t maar: boeken en film (groep 8)
Voorlezen in de groepen 1-2

Schoolbibliotheek
Aanschaf collectie voor zwakke lezers.
Aanschaf collectie prentenboeken die
passen in de thema’s

Doel

Actie

Wie

Planning

Begroting

Verbetering
leesvaardigheid

Dagelijks 15 minuten
vrijlezen in groep 1-8

LK

Iedere dag

---

Een doorgaande lijn van
leesbevorderingsactiviteit
en van groep 1 tot en met
8.

Afhankelijk van het
project.
(bijv. Klaar voor de start
duurt van jan. tot en met
einde schooljaar.)
Andere activiteiten
kunnen een aanzet zijn.

LK

In overleg met de
leerkracht worden
de activiteiten
gepland.

---

Stimuleren van
leesmotivatie,
aantrekkelijke
leesomgeving creëren.

Structureel leesmomenten
in bouwen binnen het
thema

LK/LC
Inschakelen van
ouders

Minimaal 1x per
week / per thema.

Uitbreiding collectie
schoolbibliotheek

Adviezen via de
bibliotheek boeken
bestellen

LC +
Bibl.

aug - sep
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€ 750,00

Professionalisering
Mediawijsheid
Media Matching Game
Methode chambers boekenkring.

Samenwerking met bibliotheek
Deelname aan netwerk lees-bevordering

Ondersteuningsactiviteiten voor ouders
Voorleesexpress
Workshop ouders Hoe lees ik voor?

Schooljaar 2015-2016
Onderdeel
Werkvormen
Voorlezen/ vertellen
Interactief voorlezen
Presentaties/ spreekbeurten
Boekenkring

Verkenning van eigen
visie en ideeën over
mediawijsheid

Tijdens een vergadering
speelt men het spel om
het gesprek over de rol
van de school in het
digitale mediatijdperk op
gang te brengen.

Mediacoach

Nader te bepalen.

---

Kennisdeling en
samenwerking

Deelname 3 x per jaar

LC +
Bibl.

Sep – feb – juni

---

Hulp met taal, kinderen
horen meer taal, wennen
aan boeken en verhalen,
leesplezier bevorderen.

Voorleesproject:
voorlezen komt 1x per
week thuis voorlezen, en
gaat mee naar de bieb.

LK/ mediacoach

Doel

Actie

Wie

Planning

Verbetering
leesvaardigheid
Woordenschatuitbereiding
Mondelinge
taalvaardigheid,
presentatievaardigheid

Streven is dagelijks
voorlezen in de
onderbouwgroepen.
Presentaties /
spreekbeurten is afh. van
groep. (minimaaln 1x per
jaar.
Boekenkring nader te
bepalen in ptv

LK

LK plant zelf de
activiteit.

Een doorgaande lijn van
leesbevorderingsactiviteit

Afhankelijk van het
project.

LK

In overleg met de
leerkracht worden

Team

Totaal
bedrag

Activiteiten
Voorlezen dat werkt (0-4 jaar)
Voorlezen in de schijnwerpers (2-4 jaar)
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Begroting

Klaar voor de start! Lezen maar! (Groep 3)
Ik lees kilometers (groep 4)
Boekentest en lezen maar! (groep 5)
La Boca della Verità (groep 6)
1 tegen allen ( groep 7)
Bekijk ’t maar: boeken en film (groep 8)

en van groep 1 tot en met
8.

(bijv. Klaar voor de start
duurt van jan. tot en met
einde schooljaar.)
Andere activiteiten
kunnen een aanzet zijn.

Voorlezen in de groepen 1-2

Stimuleren van
leesmotivatie,
aantrekkelijke
leesomgeving creëren.

Structureel leesmomenten
in bouwen binnen het
thema

LK/LC
Inschakelen van
ouders

Minimaal 1x per
week / per thema.

Aanschaf van nieuwe
boeken,
- collectie uitbreiden
- boeken van MLP
- boeken vernieuwen.

LC en mediacoach maken
lijst.

LC mediacoach

Aug. –sep

Het gebruik van social
media in de groep
bespreekbaar maken.

Lessen over
mediawijsheid.

Mediacoach

LK plant met
mediacoach
lessen

Deelname aan netwerk lees-bevordering

Kennisdeling en
samenwerking

Deelname 3 x per jaar

LC +
Bibl.

Sep – feb – juni

Ondersteuningsactiviteiten voor ouders
Voorleesexpress

Hulp met taal, kinderen
horen meer taal, wennen
aan boeken en verhalen,
leesplezier bevorderen.

Voorleesproject:
voorlezen komt 1x per
week thuis voorlezen, en
gaat mee naar de bieb.

LK/ mediacoach

Schoolbibliotheek
Uitbereiding collectie en vernieuwen van
afgeschreven boeken

de activiteiten
gepland.

Professionalisering
Mediawijsheid

Samenwerking met bibliotheek
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---

Totaal
bedrag

11. Jaarplan 2014-2015

Leesactiviteiten
De Nationale
voorleeswedstrijd
Kinderboekenweek
Nationale
voorleesdagen en
het Voorleesontbijt
Gedichtendag

jul

juni

mei

apr

mrt

feb

jan

dec

nov

okt

sep

aug

In de jaarplanning zijn de structurele activiteiten en de activiteiten van het verbeterplan (hoofdstuk 9) opgenomen.
LK = leerkracht / LC = leescoördinator / BC = bouwcoördinator
NB Onderstaand overzicht is ingevuld op basis van ingevuld schema uit hoofdstuk 9
Wie

LC + LK
LC + team
LC + LK

26
jan

½

3

4

5

6

7

8

Begroting

€ 25,00
€ 100,00
€ 50,00

LC + LK

Rode Draad

LC + team

Annie M.G.
Schmidtdag
Leesboeken bij
cultuurhistorische
canon
Leeswerkvormen
Voorlezen

20
mei

pm

LC + LK

LK

Vrij lezen
Schoolbibliotheek
Aanschaf
leesboeken
canonvensters
Sanering collectie
Professionalisering
Introductie vrijlezen

LK
LC +
werkgroep
lezen
Bibliotheek
Team
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€ 750,00

Aandacht voor
leesbevordering in
bouwvergadering
Tijdschrijft Lezen
Evaluatie
schoolleesplan
Samenwerking met
de bibliotheek
Deelname aan
leesbevorderingsnetwerk
Leesconsulent in
de klas

BC

--LC +
Directie

LC

Bibliotheek
LK

23

pm

Bijlagen
1.

Leescultuur

In welke mate is er sprake van een leescultuur op school?
Doe de test en bespreek de uitslag eens kritisch in het team.
De test:
Kruis bij elk item alle bolletjes aan die op de school van toepassing zijn.
Leesbevorderingsactiviteiten:
0
de school doet ieder jaar mee aan de Kinderboekenweek
0
elke groep neemt jaarlijks deel aan een leesbevorderingsactiviteit
0
de school bedenkt ook eigen leesbevorderingsactiviteiten
Boekencollecties:
0
groep 1 en 2 beschikken over een uitgebreide collectie prentenboeken en
voorleesboeken
0
er staan boekencollecties in alle klassen
0
er is een goed bijgehouden schoolbibliotheek met fictie en non fictie
Werkvormen en methodes voor technisch lezen:
0
de school heeft een methode voor (aanvankelijk en voortgezet technisch
lezen waarin een brug naar leesbeleving wordt geslagen
0
in groep3 t/m 6 wordt er geoefend d.m.v. duolezen
0
er wordt gebruik gemaakt van tutoren bij het voortgezet technisch lezen
Werkvormen en methodes voor begrijpend lezen:
0
de school heeft een methode voor begrijpend lezen waarin een brug naar
leesinteresse wordt geslagen
0
er worden incidenteel spreekbeurten gehouden en werkstukken gemaakt in groep 5 t/m 8
0
er wordt in groep 1 t/m 8 structureel aandacht besteed aan mondelinge
en/of schriftelijke presentaties in het kader van interactief taalonderwijs
Leerkrachtvaardigheden:
0
in groep 1 en 2 wordt regelmatig verteld en voorgelezen
0
in alle groepen wordt structureel voorgelezen
0
enkele leerkrachten vertellen verhalen
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Kennis van kinderboeken:
0
leerkrachten informeren zich over actuele kinderboeken via folders en
tijdschriften b.v. JSW, Leesgoed
0
leerkrachten weten welke boeken er in trek zijn bij de leerlingen in hun
groep
0
een leeswerkgroep brengt regelmatig nieuwe boeken onder de aandacht
Ouders:
0
ouders worden uitgenodigd bij leesactiviteiten
0
ouders worden geïnformeerd over het leesonderwijs en het belang van lezen
0
de school stimuleert het lezen thuis
Coördinatie van het leesonderwijs:
0
leerkrachten zorgen individueel voor leesbevordering
0
er is een werkgroep die jaarlijks leesbevorderingsactiviteiten organiseert
0
de leescoördinator (en/of taalcoördinator) draagt zorg voor boekencollecties, activiteiten en werkvormen

Visie:
0
De visie op lezen is terug te vinden in de keuze van de methodes en de
werkvormen
0
Er is een schoolleesplan opgesteld
0
De school heeft een taalbeleidsplan waarin nadrukkelijk aandacht aan
leesbevordering wordt besteed
Leesontwikkeling:
0
er worden periodiek toetsen voor technisch en begrijpend lezen afgenomen
0
kinderen houden een leeslogboek bij
0
leerkrachten volgen de ontwikkeling van individuele leerlingen .m.b.t.
leesbeleving en leesinteresse.
Score:
Tel het aantal zwart gemaakte bolletjes op. Als de uitspraak bij een bolletje niet helemaal van toepassing is, wordt een half bolletje geteld.
0 tot 10 bolletjes:
Op de school is geen sprake van een leescultuur. Incidenteel en/of door enkele leerkrachten worden initiatieven m.b.t. leesbevordering ontplooid. Maak
gebruik van enthousiaste leerkrachten om de taak van leescoördinator uit te voeren. Bepaal aan welke drie bolletjes het eerst gewerkt moet worden.
10 tot 20 bolletjes:
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Er zijn goede aanzetten gemaakt om het terrein van leesbevordering meer inhoud te geven. Er worden activiteiten uitgevoerd, er zijn goede
boekencollecties voorhanden en er is sprake van een zich ontwikkelende visie op leesbevordering. De school is duidelijk op weg om een
leesschool te worden. Er is dus in beperkte zin sprake van een leescultuur.
Kijk welke ontbrekende bolletjes in aanmerking komen om verder aan de leescultuur te werken. Stel een plan op hoe dat in de komende periode
20 tot 30 bolletjes:
Op deze school is de leescultuur duidelijk zichtbaar. Activiteiten worden gepland, methodes en werkvormen bewust gekozen. De boekencollecties worden
goed bijgehouden en er is een leescoördinator die zorgt voor een planmatige aanpak.
Mogelijk blijven er nog bolletjes over. Selecteer één of twee bolletjes om de leescultuur verder te ontwikkelen. Het begrip ‘leescultuur’ impliceert het
voortdurend geven van nieuwe impulsen om een levendige en levende cultuur te blijven.
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2.

Referentiekader taal

Lezen is één van de vier domeinen van taal zoals wordt beschreven in ‘Referentiekader taal en rekenen’ van de Expertgroep Doorlopende Leerlijnen Taal en
Rekenen. Het domein lezen oftewel leesvaardigheid onderscheidt twee subdomeinen namelijk: 1. lezen van zakelijke teksten en 2. lezen van fictionele,
narratieve en literaire teksten. In het Referentiekader is vastgelegd welke basiskennis en –vaardigheden leerlingen op bepaalde momenten in de
schoolloopbaan moeten bezitten. Dit wordt uitgedrukt in niveaus. De invoering van deze referentieniveaus is vanaf schooljaar 2010/2011 van start gegaan en
moet ertoe leiden dat meer leerlingen een hoger taal- en rekenniveau bereiken. Voor het primair onderwijs is niveau 1 van belang van de totaal 4 niveaus.
Niveau 1F (Fundamenteel niveau) dient 75% van de leerlingen minimaal eind groep 8 behaald te worden. Niveau 1S (Streefniveau) is het aanbieden van stof
op een direct volgend fundamenteel niveau (1S=2F), voor de 25% leerlingen die meer aankunnen.
Het SLO (Stichting Leerplanontwikkeling) heeft het domein leesvaardigheid voor niveau 1 uitgewerkt in Leerstoflijnen Lezen. Dit niveau houdt in dat:
- Leerlingen in aanraking komen met een leesomgeving
- Leerlingen aan een leestaak werken: (voor)lezen van fictie en het delen vanleeservaringen
- Leerlingen in aanraking komen met verschillende onderwerpen in boeken
- Leerlingen in aanraking komen met verschillende kenmerken van verhalen zoals
verhaalstructuur en perspectief, personages en woordgebruik
- Leerlingen een waardering ontwikkelen voor verhalende teksten en de
waardering leren te formuleren
- Leerlingen bronnen leren te gebruiken die met jeugdliteratuur te makenhebben
zoals de bibliotheek

27

3. Literatuurverwijzing

Filipiak P. & Walta J., (2010). Leesbevordering met een dipsausje
Oberon, (2009). Leesbevordering in het basisonderwijs. Een onderzoek naar
actualiteit en toekomstperspectief. Amsterdam: Stichting Lezen.
Brochures Kunst van Lezen (2011). www.kunstvanlezen.nl
Meijer, G., Pilon, H., Smits, A. Het plezier in lezen staat voorop. Handleiding voor de organisatie van leesbevorderingsnetwerken
Broekhof, K., Meer lezen, beter in taal. Effecten van lezen op taalontwikkeling
Kieft, M., Visser, I., Grinten, M. van der. Bibliotheek op de basisschool: naar een schoolbibliotheek nieuwe stijl
Kieft, M. & Grinten, M. van der. SchoolBiEB ’s-Hertogenbosch. Een BiEB op elke basisschool
Oosterloo A & Paus H., (SLO, 2011). Leerstoflijnen lezen beschreven.
http://www.slo.nl/organisatie/recentepublicaties/leerstoflijnenlezen/
www.taalpilots.nl/implementatiekoffer/inhoud/taalenleesbevordering
Kwaliteitskaart Kunst van lezen
Kwaliteitskaart leesbevordering
Stoeldraaier, J. & Förrer, M (2010). Handreiking bij kwaliteitskaart leesbevorderdering
Walta, Jos (2011). Open Boek; handboek leesbevordering

28

