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Samen aan de slag met lezen

Leerkrachten raden ouders vaak aan om iedere dag tien minuten met hun kind te lezen. Nog veel te vaak vergeten ze
om uit te leggen wat ze daarbij van hen verwachten. Nochtans kan, mits goed voorbereid, dit samen lezen heel
positieve resultaten hebben. De map Lezen leren, leuk gaat hier van uit. Meer nog, ze ziet de samenwerking tussen de
leerkracht, de ouders en het kind als een belangrijke voorwaarde om als kind een goede lezer te worden. In deze visie
worden ze ook ondersteund door Kees Vernooy, die trouwens het voorwoord op deze map schreef.
De map is bedoeld voor die ouders die hun kind effectief willen helpen bij de leesontwikkeling. Ze bevat zowel informatie, richtlijnen als tips. Het is de bedoeling dat de map meegroeit naarmate het kind het lezen in de loop van het
basisonderwijs beter onder de knie krijgt. Deze map is onderdeel van een ruimer proces. Bij dit proces hoort onder
andere een ouderavond en een train-de-trainer voor leerkrachten om ouders en scholen te ondersteunen. Zij worden
getraind om collega-leerkrachten, teams en ouders te ondersteunen bij het werken met de map. Ze krijgen kennis van
effectieve aanpakken op het gebied voor technisch en begrijpend leren lezen. Na het volgen van deze training kan
men op school aan de slag met het organiseren van ouderbijeenkomsten voor groepjes ouders die hun kind willen
helpen bij het (leren) lezen. Plezier tussen ouder en kind staat hierbij voorop.
In de map zitten alvast een aantal zeer interessante documenten. Een ervan is een gedrukte taakverdeling waarin er
puntsgewijs opgesomd wordt wat de taken zijn van de leerkracht, de ouder en de leerling bij het leren lezen. Een
ander leuk instrument uit de map is de test die je als ouder aan het einde van het leerjaar moet invullen over jouw
kind en jezelf als leesbegeleider. De feedback hierop is altijd opbouwend, ook al komen ouders en/of kind niet altijd
even goed uit de test tevoorschijn. Ook de beschrijving van drie aanpakken om als ouder jouw kind te helpen bij het
leren lezen mag er zijn: elke manier wordt zeer helder uitgelegd. Daarnaast zitten er in de map nog enkele praktische
instrumentjes voor ouders en kind.
Wie informatie wil over de train-de-trainer kan terecht bij annemieke@ouders.net of op de volgende internetpagina:
http://www.ouders.net/trainingen-en-cursussen/leerkrachten/trainingen/train-de-trainer-lezen-leren-leuk.html.
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