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Succesvolle praktijkvoorbeelden van 
ouderbetrokkenheid bij lezen en voorlezen

Het hoeft niet groot te zijn…

1 Jong beginnen in Boekel
  waarin de Bibliotheek De Lage Beemden zich afvraagt hoe ze ouders van baby’s in Boekel enthousiast 

kunnen maken voor voorlezen.

2 A West Side Story 
  waarin de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch in het stadsdeel West een babygroep voor laagtaalvaardige 

moeders wil opzetten.

3 Welkom in Someren 
  waarin de Bibliotheek Helmond-Peel Syrische vluchtelingen en hun kinderen verwelkomt met een boek  

in het Arabisch over een kleine walvis.

4 Koffie met Mannetje Jas
  waarin de Bibliotheek Eindhoven een kouwelijk mannetje inzet om ouders aan het voorlezen te krijgen.

5 Van Praatjesmakers tot Zomerlezers
  met nog meer inspirerende ouderbetrokkenheidsinitiatieven van bibliotheken.

Inhoud

De cijfers liegen er niet om: kinderen van ouders die actief betrokken zijn bij hun leesopvoeding, hebben 
een vijf keer grotere kans om een lezer te worden dan kinderen van ouders bij wie dit niet het geval is. 
En dat het voordelen heeft om als kind een lezer te zijn, dat is inmiddels wel bekend. Voor wie daar meer 
over wil weten, geeft de notitie Ouders betrekken bij lezen van Stichting Lezen een goed overzicht.

Geen wonder dat kinderdagverblijven en scholen op zoek zijn naar de samenwerking met ouders. Veel 
organisaties hebben daarin de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Ouderbetrokkenheid 
had nogal eens de vorm van eenzijdig informatie naar ouders ‘zenden’. Dat dit een aanpak is die tot 
weinig betrokkenheid leidt, is de meeste scholen en opvangorganisaties inmiddels duidelijk geworden. 
Hoogstens gingen ouders informatie terug zenden, maar tot een daadwerkelijke samenwerking kwam 
het niet. Veel organisaties streven nu naar wederkerigheid in de relatie, waarin de ontwikkeling van het 
kind als gezamenlijk doel centraal staat.

 Het CPS maakte een overzichtelijke indeling van deze verschillende types van ouderbetrokkenheid:

 • Ouderbetrokkenheid 1.0: het eenzijdig zenden van informatie

 • Ouderbetrokkenheid 2.0: het wederzijds zenden van informatie en op elkaar reageren

 • Ouderbetrokkenheid 3.0: daadwerkelijke samenwerking met een gezamenlijk doel

Als het om het betrekken van ouders bij leesbevordering gaat, hebben scholen, ouders en kinderen 
baat bij een extra samenwerkingspartner: de bibliotheek. Scholen hebben een vertrouwensband met 
ouders en kinderen, bibliotheken hebben expertise in huis over (voor)lezen. Samen vormen ze de ideale 
combinatie om kinderen tot lezers op te voeden.

Maar hoe begin je, als welwillende school of bibliotheek, om ouderbetrokkenheid in de praktijk 
te brengen? Om daar behulpzaam in te zijn heeft Cubiss in het najaar van 2016 een aantal pilots 
uitgevoerd in samenwerking met vier Brabantse bibliotheken en verschillende andere partners, zoals 
consultatiebureaus, scholen, kinderopvanglocaties en welzijnsinstellingen. In dit inspiratiedocument 
stellen we deze pilots voor (plus nog enkele initiatieven van anderen). We beschrijven wat we hebben 
gedaan en vooral wat we ervan hebben geleerd. 

De pilots zijn eenvoudig in te zetten voor wie dit wil. Ouders bij (voor)lezen betrekken hoeft namelijk 
niet ingewikkeld te zijn. Daarom hebben we bij elke pilot zo veel mogelijk het door ons gebruikte 
materiaal beschikbaar gesteld. Zodat wie geïnspireerd is, meteen aan de slag kan. Want als er iets is dat 
wij hebben geleerd uit de pilots, dan is het dit: ouderbetrokkenheid vraagt om actie!

Waarom ouderbetrokkenheid?
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Wat motiveert Boekelse ouders om meer betrokken te zijn bij de leesopvoeding van hun baby’s?

Jong beginnen in Boekel

‘Het belang van het kind voorop.’
Carin Kremers, Bibliotheek De Lage Beemden

Wie:  Bibliotheek De Lage Beemden, Consultatiebureau GGD Hart voor 
Brabant-Boekel en Cubiss

Wat:   uitzoeken wat ouders motiveert om betrokken te zijn bij de 
leesopvoeding van hun baby

Doel:   om ook ouders die het belang van leesopvoeding bij baby’s niet 
zo zien, toch te bereiken met leesbevorderingsactiviteiten, zodat 
ouders en baby’s plezier krijgen in het (voor)lezen van boeken

De pilot

Wordt er in Boekel een baby geboren, dan krijgen de ouders een 
uitnodiging om een Boekstartkoffertje op te halen in de bibliotheek. In 
de praktijk blijkt dat vooral gemotiveerde ouders het koffertje ophalen. 
Om ook andere ouders te bereiken, vooral ouders van kinderen met een 
mogelijke VVE-indicatie, besloot Bibliotheek De Lage Beemden te gaan 
samenwerken met het consultatiebureau. Met begeleiding van Cubiss 
werd een reeks interviews opgezet om erachter te komen wat ouders kan 
betrekken bij de leesopvoeding van baby’s. 

De aanleiding

De leesconsulent van Bibliotheek De Lage Beemden is gestart met een reeks individuele 
gesprekjes aan de hand van een topiclist met moeders op het consultatiebureau, om 
te weten te komen waar ouders op aanhaken: voor welke argumenten zijn ze gevoelig, 
welke vragen moet je stellen en welke sfeer moet je creëren? Een vervolg zal bestaan uit 
een groepsgesprek met moeders van jonge kinderen, om verder in te gaan op de manier 
en vorm waarin ouders informatie willen over de leesopvoeding van hun kind. Dit 
groepsgesprek zal begin 2017 plaatsvinden, na oplevering van dit inspiratiedocument.

De aanpak

Do   Goed van tevoren nadenken over de vragen die je stelt aan de ouders. Je hebt kort de tijd 
(drie minuten ongeveer).

Don’t   Een vraag stellen waar de ouder lang over na moet denken. Daar is geen tijd of ruimte voor.
Do   Samenwerken met het consultatiebureau. Je bereikt hier de juiste doelgroep en de 

bereidheid van de ouders om een kort gesprekje te voeren is groot.
Don’t  De wachtkamer van een consultatiebureau is wél de juiste plek voor een kort vraaggesprekje, 

maar niet de plek voor een inhoudelijk gesprek over leesopvoeding.

Do’s en don’ts
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http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Topiclist-pilot-1DEF.pdf
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Meer weten over deze opzet?

Neem contact op  

met Lonneke Jans,  

adviseur Organisatie- 

ontwikkeling bij Cubiss

Sommige ouders geven aan geen verdere belangstelling te hebben 
voor taal en lezen, omdat zij thuis al voorlezen. De vraag is of 
dit betekent dat zij niet iets nieuws kunnen leren op dit gebied? 
Er is geen behoefte, maar misschien wel een latente vraag. Zijn 
deze ouders optimaal bezig als het gaat om de leesopvoeding? 
Zijn zij op de hoogte van de feiten, van goede voorbeelden en de 
mogelijkheden?

Bewustwording

Op basis van deze informatie is het idee ontstaan bij Bibliotheek De Lage 
Beemden om een actie uit te zetten waarbij ouders op verschillende plekken in 
Boekel één (voorlees)boek tegenkomen. Bij de bibliotheek staat dit boek in de 
kinderhoek centraal. Bij het consultatiebureau ligt hetzelfde boek, evenals op het 
kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal. Dit is niet alleen het papieren boek, maar 
kan ook het digitale prentenboek zijn (verspreid via nieuwsbrieven), zodat ouders 
thuis ook gemakkelijk met het boek aan de slag kunnen. 

Wordt vervolgd

Carin Kremers, adviseur Lezen en Media Bibliotheek De Lage Beemden: 
‘Doordat ik concreet met een aantal ouders heb gesproken, heb ik een veel 
beter beeld gekregen van de doelgroep. Het blijkt dat ouders de behoefte 
niet zo voelen om meer te doen met taal of lezen. De eerste stap is nu om aan 
ouders te laten zien welke mogelijkheden er zijn om talige interactie met je 
baby te hebben en wat de voordelen daarvan zijn voor je kind.’ 

Deelnemer over de pilot

In de gemeentes Tiel en Culemborg is sinds 2016 structureel een 
BoekStart-coach van de bibliotheek actief in het consultatiebureau.

Nog een initiatief voor baby’s

De helft van de geïnterviewde ouders heeft behoefte om meer te weten te komen over taal en lezen met hun kind. De 
ouders die zeggen hier geen behoefte aan te hebben, geven als reden op dat zij thuis al (veel) voorlezen. Het is opvallend dat 
deze ouders het hierbij vooral hebben over de frequentie van het voorlezen en niet over de manier waarop ze dat doen. Dat 
voorlezen belangrijk is, is bij deze ouders dus duidelijk doorgedrongen, maar misschien kunnen ze nog wel iets leren over 
de verschillende manieren waarop je dat aan kan pakken. 
  
Als manier om aan informatie over taal en lezen met hun kind te komen, geven de meeste ouders de voorkeur aan de 
‘ouderwetse’ folder, of een inloopmoment bij de bibliotheek of het consultatiebureau. Maar weinig ouders willen online 
informatie via Facebook of YouTube. Een digitale nieuwsbrief scoort hoog, wel bij voorkeur een nieuwsbrief die de ouders 
toch al ontvangen, zoals bijvoorbeeld die van het consultatiebureau. Deze nieuwsbrief wordt door de ouders beter gelezen 
dan de nieuwsbrief van de bibliotheek.

Uit de gesprekjes blijkt dat ouders van een baby van vier tot acht weken vooral bezig zijn met wennen en de eerste 
zorgtaken. Ouders van kinderen van vier maanden of ouder staan er meer voor open om zich actief bezig te houden met de 
taalontwikkeling van hun kind. Vooral ouders met een eerste kind zijn hierin zoekend.

Het belangrijkste argument om ouders bewust te maken van het belang van taalopvoeding, is het belang van hun kind. 
Voor ouders staat dat voorop. Wanneer ze iets kunnen doen dat daaraan bijdraagt, zullen ze dat doen. De vraag is 
vervolgens hoe je het beste duidelijk kunt maken wat het belang is van het kind… Dit zal het onderwerp zijn van het nog te 
voeren groepsgesprek met ouders. Ook zal in dit gesprek aan bod komen aan welke leesopvoedingsactiviteiten zij behoefte 
hebben voor hun jonge kind. 

Wat willen ouders van baby’s?

mailto:l.jans%40cubiss.nl?subject=
http://www.bibliotheekrivierenland.nl/actueel/actueel/nieuw--de-boekstart-coach-in-tielse-consultatiebureaus1.html
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Inventarisatie van het opzetten van een babygroep voor laagtaalvaardige moeders in ’s-Hertogenbosch-West

A West Side Story

‘Als mijn kind maar blij  is…’
Moeder tijdens de pilot

Wie:  Bibliotheek ’s-Hertogenbosch, Consultatiebureau GGD Hart van Brabant, 
welzijnsorganisatie Divers en Cubiss

Wat:  peilen of er behoefte is aan een babygroep voor laagtaalvaardige moeders 
in de wijk ’s-Hertogenbosch-West en hoe zo’n babygroep eruit moet zien

Doel:  laagtaalvaardige moeders een positieve ervaring bieden met het inzetten 
van taal bij activiteiten 

De pilot

In de wijk ’s-Hertogenbosch-West wonen relatief veel taalarme gezinnen. Het is bekend dat juist kinderen 
uit deze gezinnen al van jongs af aan een taalachterstand oplopen, die later nauwelijks meer in te halen is. 
Vanaf jonge leeftijd voorlezen is een effectieve preventiemaatregel ter voorkoming van een taalachterstand. 
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De stap voor deze groep om zelf voor te lezen kan groot 
zijn. De ouders in taalarme gezinnen zijn vroeger nauwelijks voorgelezen en lezen nu ook weinig. De 
bibliotheek wil deze ouders zelf laten ervaren hoe leuk en fijn het kan zijn om voor te lezen en voorgelezen 
te worden. Dat start met taal en communiceren. Zo ontstond het idee voor een babygroep. In deze pilot werd 
onderzocht waar zo’n groep aan zou moeten voldoen om de doelgroep te bereiken. 

De aanleiding

Elke stad, elke wijk en elke doelgroep is anders. Om een 
geslaagde babygroep op te zetten, moet je eerst weten wat op 
jouw locatie werkt. Begin de pilot daarom met een bijeenkomst 
van de verschillende samenwerkingspartijen, waarin bepaald 
wordt wat het gezamenlijke doel is. In deze pilot zijn een aantal 
korte gesprekjes gevoerd op het consultatiebureau met moeders 
uit de doelgroep aan de hand van de volgende topiclist. 

Opzet van de inventarisatie

2

http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Gespreksleidraad-pilot-2DEF.pdf
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Meer weten over deze opzet?

Neem contact op  

met Lonneke Jans,  

adviseur Organisatie- 

ontwikkeling bij Cubiss.

Do  Je hebt de samenwerking nodig. Je kunt niet als bibliotheek alleen een babygroep opzetten. 
Andere partijen kennen de wijk weer beter.

Do  ‘Ken de toverwoorden’. Als je als bibliotheek wilt samenwerken met andere partners, is het 
belangrijk dat je hun taal kent. Zo hebben bibliotheken het veel over ‘ouderbetrokkenheid’ of 
‘ouderpartnerschap’, terwijl voor welzijnsorganisaties ‘(sociale) activering en duurzame inzet 
voor zelfredzaamheid’ een belangrijk doel is. 

Don’t  Denken dat je een project als dit er wel even bijdoet. Realiseer je als organisaties dat je uren 
moet investeren. Bekijk wat dit betekent voor je personele bezetting.

Do  Wees je bewust van de risico’s van het samenwerken met (veel) verschillende partijen: zorg 
ervoor dat je van tevoren een duidelijke planning maakt en alvast data vastlegt wanneer je bij 
elkaar komt.

Do  Zorg ervoor dat je aansluit bij de doelgroep: willen zij een mix van moeders en vaders, of juist 
niet? Wat is voor hen een laagdrempelige locatie?

Do˙s en don˙ts

Een belangrijk instrument voor het opzetten van een babygroep 
voor laagtaalvaardige moeders is doe-praten: een combinatie 
van taal en actie. Een voorbeeld van doe-praten is om alle 
handelingen te benoemen als je een baby aankleedt. Een ander 
voorbeeld zijn vingerspelletjes of naar de eendjes wandelen en 
ondertussen alles benoemen wat je samen aan het doen bent. 

Doe-praten

Annette Janssen, beleidsmedewerker educatie 
Bibliotheek ‘s-Hertogenbosch: ‘Een bepaalde groep 
ouders komt niet naar de bibliotheek toe, maar 
door de samenwerking met het consultatiebureau 
en Divers hebben wij nu een stapje in hun richting 
gezet. Als bibliotheek bereik je deze ouders namelijk 
alleen maar als je samenwerkt.’

Deelnemer over de pilot

Zouden de moeders uit West voor een babygroep te porren zijn? Om daar achter 
te komen installeerden twee leesconsulenten van de Bibliotheek ’s-Hertogenbosch 
zich een dagdeel op de plek waar ze hun doelgroep zeker zouden ontmoeten: 
het consultatiebureau. Ze hielden er dertien korte interviews. Het resultaat was 
duidelijk: belangrijk, een babygroep, maar maak het ons zo gemakkelijk mogelijk. 
Moeders van jonge baby’s hebben het namelijk vooral druk met de zorgtaken. Ze 
ontmoeten graag andere moeders in een vaste groep, zodat ze elkaar beter leren 
kennen. Maar de groep moet wel lopend met de kinderwagen bereikbaar zijn en een 
open inloop is ook prettig; met een baby weet je immers nooit hoe je dag uitpakt.  De 
moeders lijkt het leuk om samen met hun baby’s versjes en liedjes te zingen, zouden 
graag samen creatief bezig zijn en ook in babymassage en babygebaren hebben ze 
interesse. Maar eigenlijk maakt het ze niet eens zoveel uit wat ze doen: ‘Als mijn 
kind het maar leuk vindt, dan ben ik ook blij’.

Wat willen de moeders?

mailto:l.jans%40cubiss.nl?subject=
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Een voorleesinitiatief voor ouder en kind, met een bijzonder uitstapje naar het Arabisch

Welkom in Someren

‘Wat een waardevol inzicht: thuis voorlezen 
in de eigen taal draagt bij  aan een betere 
beheersing van het Nederlands.’ 
Karin Verstegen, leerkracht nieuwkomersklas Brede School De Diamant, Someren

Wie:  Bibliotheek Helmond-Peel, Brede School De Diamant in Someren, Cubiss
Wat:  tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt op school voorgelezen uit prentenboeken aan alle 

kleuters en de leerlingen uit de ‘nieuwkomersklas’ (6-12 jaar). Deze leerlingen krijgen het 
prentenboek plus voorleestips mee naar huis. Voor de Syrische vluchtelingenkinderen zijn 
prentenboek en tips vertaald in het Arabisch.

Doel:  •   kinderen voorbereiden op het voorlezen op school door thuis (in de eigen taal) voor te lezen
  •  vergroten van de woordenschat bij de kinderen
  •  ouders laten ervaren dat voorlezen leuk en belangrijk is

De pilot

De gemeente Someren wil dat nieuwkomers zich zo snel mogelijk in Someren thuis voelen. 
In de Brabantse plattelandsgemeente zijn sinds het begin van de Syrische burgeroorlog in 
2011 verschillende vluchtelingengezinnen opgevangen. Ook hebben zich mensen afkomstig 
uit Polen in de gemeente gevestigd. De kinderen uit deze gezinnen kunnen terecht in de 
‘nieuwkomersklas’ van Brede School De Diamant in Someren. In deze klas zitten kinderen 
van 6 jaar en ouder die minder dan een jaar in Nederland zijn. Zo gauw ze doorstromen 
naar de reguliere klassen, biedt de school hen een ‘taalklas’ van twee ochtenden per week. 
Alle kinderen uit Someren die deze extra ondersteuning nodig hebben, kunnen daarvoor 
bij De Diamant terecht. Je ergens thuisvoelen begint bij taal. De gemeente Someren vroeg 
de bibliotheek daarom een bijdrage te leveren aan de optimale taalontwikkeling van 
nieuwkomerskinderen en hun ouders daar bij te betrekken.

De aanleiding

•  Hans Cohen de Lara, psycholoog en onderwijsadviseur: 
‘Voorlezen in de eigen taal is vertrouwd, het zorgt voor 
begripsontwikkeling, voor inzicht in verhaalstructuren. 
Kinderen krijgen zin in boeken en lezen, en ontwikkelen hun 
meertaligheid. Kortom, voorlezen in de eigen taal kan het leren 
van de tweede taal juist helpen.’ 

•  Natascha Notten: ‘De leesbegeleiding, het leesaanbod en 
leesvoorbeeld dat ouders hun kinderen bieden [levert] een 
positieve bijdrage aan de schoolprestaties en culturele 
competenties van hun kinderen, een leven lang.’

Wat deskundigen zeggen

3

http://www.nationalevoorleesdagen.nl
http://www.lezen.nl/publicaties/over-ouders-en-leesopvoeding-0
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•  Bibliotheek Helmond-Peel werkt samen met gemeente en kinderopvangorganisatie in het project Ouderbetrokkenheid 
in VVE. Bekijk een voorbeeld van deze samenwerking op p.12 van het tijdschrift Lezen.

•  De pilot sluit aan bij de activiteiten rond de Nationale Voorleesdagen, een initiatief van de stichting CPNB 

Aansluiting bij bestaande programma’s en projecten werkt goed

De kleine walvis van meermaals bekroond illustrator Benji Davies is 
gekozen tot Prentenboek van het Jaar 2017. In dit aandoenlijke verhaal 
wordt de eenzaamheid van het jongetje Boy verlicht door de komst van 
een kleine walvis. Boy neemt het dier mee naar huis maar komt voor een 
moeilijk besluit te staan: walvissen horen immers niet in een badkuip. Als 
hij besluit de walvis zijn vrijheid terug te geven, levert dat hem onverwacht 
heel veel op… Samen met uitgeverij Luitingh-Sijthoff ontwikkelde 
Cubiss een leesbevorderingsproject voor bibliotheken. Met behulp van 
o.a. een reusachtige knuffel van de kleine walvis, een opzet voor een 
bibliotheekbezoek en een liedje op cd wordt voorlezen uit dit prentenboek 
een belevenis! 

Over De kleine walvis

Ook aan de slag met  

De kleine walvis in het Arabisch?

Neem contact op  

met José Peijen,  

adviseur Educatie  

bij Cubiss.

Download hier alvast de  

tekst van het boek en de voorleestips in het Arabisch

De pilot vindt plaats in januari 2017.  
Locatieleider Inge van Dijk van  
Brede School De Diamant: ‘De voorleestips 
uit de handleiding zijn voor alle ouders 
interessant!’

Wordt vervolgd

De voorbereidingen voor de pilot zijn in volle gang! Er is een vertaling gemaakt van de tekst van het 
prentenboek en van de voorleestips naar het Arabisch. De planning voor het project in januari 2017:
•  Week 2: uitnodigen van ouders door middel van een brief in het Nederlands en een  

brief in het Arabisch
•  Week 3: eerste ouderbijeenkomst van de nieuwkomersklas in de aanwezigheid van een tolk.  

De pilot wordt uitgelegd en de ouders krijgen uitgereikt:
 •  Prentenboek
 •  Voorleestips
 •  (Wanneer van toepassing)  Voorleestips Arabisch en tekst prentenboek Arabisch
 •  Vingerpopje
 De ouders kunnen hierna starten met het zelf voorlezen.
•  Week 4-5: tijdens de Nationale Voorleesweek leest de leesconsulent in de kleuter- en 

nieuwkomersklas voor uit De kleine Walvis. Het voorlezen gebeurt in het Nederlands, met gebruik 
van de materialen van het leesbevorderingsproject Nationale Voorleesdagen 2017 van Cubiss.

Het programma

http://www.lezen.nl/publicaties/lezen-2-2016
http://www.nationalevoorleesdagen.nl
http://web.cpnb.nl/cpnb/home.vm
http://www.cubiss.nl/webshop/producten/de-kleine-walvis-leesbevorderingsproject-tijdens-de-nationale-voorleesdagen-2017
http://www.cubiss.nl/webshop/producten/de-kleine-walvis-cd
mailto:j.peijen%40cubiss.nl?subject=
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage-Arabische-tekstDEF.pdf
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage-Voorleestips-ArabDEF.pdf
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage-Ouderbrief-NedDEF.pdf
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage-Ouderbrief-ArabDEF.pdf
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage-Voorleestips-ArabDEF.pdf
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage-Arabische-tekstDEF.pdf
http://www.cubiss.nl/webshop/producten/de-kleine-walvis-leesbevorderingsproject-tijdens-de-nationale-voorleesdagen-2017
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Twee koffieochtenden voor ouders en kinderen op een basisschool in Eindhoven

Koffie met Mannetje Jas

‘Wat op school gebeurt ,  
moet thuis zi jn weerslag krijgen.’
Arabella Ganzeman, directeur SPIL-centrum Mirabel

Wie:  Bibliotheek Eindhoven, SPIL-centrum Mirabel (bestaande uit Saltobasisschool 
Louis Buelens en kinderopvang Partou Mirabelweg), Cubiss

Wat:  twee koffieochtenden voor ouders en hun kinderen (2-5 jaar)  
met tussentijdse verwerkingsopdracht

Doel:  vergroten van de betrokkenheid van ouders bij de school

De pilot

‘Volop in beweging!’ zeggen ze op Saltoschool Louis 
Buelens in Eindhoven over zichzelf. Na schooltijd kunnen 
leerlingen voor een euro meedoen aan een bijeenkomst 
van de Kunstclub en worden er gratis sportlessen 
georganiseerd. In de Kinderraad praten leerlingen 
mee over hoe het er op hun school aan toegaat. De 
leerlingen van de school kennen een grote etnische 
diversiteit. Veel leerlingen hebben extra behoefte aan 
taalondersteuning. De school wil dan ook werk maken 
van ouderpartnerschap. 

De aanleiding

•  Het SPIL-centrum en de bibliotheek werkten al samen in het lees- en mediavaardighedenprogramma Wijzer!
•  De school gaat werken met de methodiek Logo3000, die ouderbetrokkenheid aanbeveelt.
•  De koffieochtenden werden opgezet volgens het principe van de Ouderkamer.
•  De pilot werd verbonden aan lopende taalprogramma’s als de VoorleesExpress en Lees je met me mee.

Aansluiting bij bestaande programma˙s en projecten werkt goed

Do  Ouderbetrokkenheid creëren staat voorop. De ouders worden ontvangen in een gezellige, 
informele sfeer. Ouders worden niet bevoogdend, maar als gelijken aangesproken. De 
informatieoverdracht is beperkt, er wordt zo min mogelijk ‘gezonden’. Het voorlezen vindt 
dan ook niet nadrukkelijk, maar terloops plaats. In dit stadium is het vergroten van de 
taalvaardigheid van leerlingen en hun ouders een mooie bijvangst, maar niet het primaire doel.

Don’t   Als een missionaris je boodschap uitdragen.
Do  Zoek de verbinding met lopende interventies.
Don’t  Het werkt niet als er meer professionals dan ouders aanwezig zijn op de bijeenkomsten, dan 

voelen de ouders zich minder vrij om zich te uiten.
Do  Als je ouders persoonlijk uitnodigt voor de bijeenkomsten, komen ze bijna altijd.

Do˙s en don˙ts

Mannetje Jas is een leesbevorderingsproject voor kleuters van 
Cubiss. Het wordt gebruikt tijdens bibliotheek- en schoolbezoeken. 
Mannetje Jas is een prentenboek van de veelvuldig bekroonde 
kinderboekenschrijver en illustrator Sieb Posthuma. Het moderne 
sprookje gaat over een mannetje dat het altijd koud heeft. Dag en 
nacht zit hij te klappertanden bij de kachel. In zijn eentje, want 
niemand houdt het uit in zijn snikhete huis. Op een dag is hij het zat, 
kleedt zich dik aan en gaat de deur uit. Hij koopt jas na jas, tot hij er 
zoveel aan heeft, dat hij zijn eigen huis niet meer in kan. Verdrietig 
dwaalt hij rond, tot een vriendelijke voorbijganger hem naar iemand 
toe brengt die al net zo kouwelijk is als hij: Vrouwtje Jas! 

Over Mannetje Jas

4

http://www.louisbuelens.nl
http://www.louisbuelens.nl
http://www.bibliotheekeindhoven.nl/wijzer.html
http://www.logo3000.nl
https://www.onderwijsweb.hu.nl/~/media/hu-onderwijsweb/docs/draaiboek_ouderkamer.pdf
http://voorleesexpress.nl
http://www.bibliotheekeindhoven.nl/wijzer/lees-je-met-me-mee.html
http://www.cubiss.nl/webshop/producten/bibliotheekbezoek-mannetje-jas
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Vooraf kregen alle ouders van peuters en kleuters van het SPIL-centrum Mirabel  een kort, eenvoudig 
briefje met een uitnodiging. Leerkrachten spraken gericht ouders aan om hen uit te nodigen. 

De eerste koffieochtend begon met een welkom door directeur Arabella Ganzeman aan de aanwezigen: 
tien ouders van verschillende etnische achtergronden en zes professionals vanuit de school, bibliotheek 
en Cubiss. Ze benoemde hoe belangrijk de school samenwerking met ouders vindt.

Daarna werden de kinderen erbij gehaald. Marfa Vermeulen van Bibliotheek Eindhoven las een verhaal 
voor over de herfst: Mannetje Jas.

Alle ouders kregen een Wijzer!-tas uitgereikt, met daarin het prentenboek en het werkblad voor thuis.

Tussen de twee bijeenkomsten door, gingen ouders en kinderen thuis aan de slag met het voorlezen en 
de werkbladen.

Ook de tweede koffieochtend werd geopend door de directeur. De ouders en kinderen lieten trots het 
resultaat zien van hun activiteiten thuis.

Marfa Vermeulen las nogmaals voor, dit keer met de digitale versie van het prentenboek Mannetje 
Jas op het scherm erbij. De kinderen kregen de opdracht om hun zelf geknutselde vogeltjes in de lucht 
te steken op het moment dat dit vogeltje op een prent voorbij kwam. Er werd driftig met de vogeltjes 
gezwaaid, want op elke afbeelding was er een te vinden.

Dat Mannetje en Vrouwtje Jas elkaar erg lief vinden, was aanleiding voor een gesprekje met de kinderen 
over liefde. Er werden ansichtkaarten uitgedeeld met een hart erop. Samen met de ouders versierden de 
kinderen de kaart en die kreeg natuurlijk de naam van de liefste persoon van de wereld!

Het programma

• Uitnodiging ouders
• Een tas met daarin prentenboek Mannetje Jas en het werkblad
•  Door Cubiss ontwikkeld ondersteunend materiaal: de digitale 

prenten van het boek, Het Jassenlied en Bibberlied.  
Klik hier voor het ondersteunende materiaal.

Benodigd materiaal

Schooldirecteur Arabella Ganzeman: ‘Het is te vroeg om nu 
al effect te kunnen meten. Maar deze vorm van preteaching 
is ons goed bevallen.’

Deelnemer over de pilot

Ook aan de slag met Mannetje Jas?

Neem contact op met  

Marjan Middelkoop,  

senior adviseur

Beleidsontwikkeling  

bij Cubiss.

http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage-Mannetje-JasDEF.pdf
http://www.cubiss.nl/sites/default/files/bestanden/paginas/Bijlage-Mannetje-JasDEF.pdf
http://www.cubiss.nl/mannetjejas/
mailto:m.middelkoop%40cubiss.nl?subject=
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Quote deelnemende leerling:

‘Hierdoor ga je meer lezen 
in de zomervakantie!’

Van Praatjesmakers tot Zomerlezers

In de zomervakantie van 2016 kwamen kinderen uit zes vluchtelingengezinnen in Hengelo naar de 
bibliotheek. Twee keer per week kregen ze er online logopedietraining en deden taalspelletjes. Het 
project werd afgesloten met een heus diploma. De bibliotheek bedacht Praatjesmakers, omdat de 
taalontwikkeling van de kinderen in de zomervakantie anders vertraging op zou lopen. Ouders worden 
intensief bij de ontwikkeling van hun kinderen betrokken: ze komen met de kinderen mee naar de 
bibliotheek en zijn bij de logopediesessies aanwezig. De ouders maken zo meteen kennis met de 
bibliotheek en krijgen uitleg over de mogelijkheden. Kinderen en ouders worden door vrijwilligers en 
personeel betrokken bij voorlezen en (taal)spelletjes, of ze gaan met elkaar in het Nederlands in gesprek.

Praatjesmakers was zo’n succes, dat de bibliotheek het initiatief breder wil trekken.  
Peter Bonekamp, educatiespecialist: ‘Niet alleen vluchtelingenkinderen zijn gebaat bij taalstimulering. 
Een kwart van alle kinderen gaat met een taalachterstand naar de basisschool en haalt die niet 
gemakkelijk weer in. Wil je daar iets aan doen, dan moet je op een plezierige manier met ze bezig gaan 
met taal. Als ze die achterstand inhalen, doen ze het beter op school en lopen ze tegen minder problemen 
aan in de toekomst.’

Praatjesmakers - Bibliotheek Hengelo BIEB is een mini glossy magazine  
voor ouders dat eenmaal per jaar  
verschijnt. Het is gratis af te halen  
in de openbare bibliotheken.  
BIEB staat vol interessante weetjes,  
interviews en leestips.  
De bijbehorende website is ook  
de moeite waard. 

Bieb Magazine - Rijnbrink

Dit succesvolle leesbevorderingsproject van Bibliotheek BiblioPlus heeft inmiddels 
tot in België navolging gekregen. Om ervoor te zorgen dat basisschoolkinderen 
ook in de zomervakantie blijven lezen, bedacht BiblioPlus samen met De Hinkstap 
in Wanroij Duik met een boek de zomer in. Afgelopen jaar namen 40 basisscholen 
uit het Land van Cuijk en Maasduinen deel aan dit project. Leerlingen krijgen 
een poster, waarop ze bepalen hoeveel boeken ze gaan lezen. De boeken kunnen 
boeken van thuis zijn, maar ze mogen ook boeken van de Bibliotheek op school 
lenen en in de eigen bibliotheek staan medewerkers klaar om te helpen een 
geschikt boek te vinden. Ook boeken van de VakantieBieb-App tellen mee. Voor 
elk gelezen boek krijgen de kinderen een sticker. Na de zomervakantie wordt het 
zomerlezen feestelijk afgesloten in de scholen. Het project vraagt nadrukkelijk 
betrokkenheid van ouders. Ouders krijgen een brief mee, met de vraag hun 
kinderen te stimuleren te lezen of voor te lezen.

Duik met een boek de zomer in - Bibliotheek BiblioPlus

Een overzicht van enkele geslaagde ouderbetrokkenheidsinitiatieven van bibliotheken:

Duik 
de zomer in!

Naam: ________________________________________ Groep: ____________________

met een 
boek

Lever deze poster na de vakantie in bij jouw leerkracht.

Titel: _________________________ Schrijver: _____________________
Mijn beoordeling:   Ik vond dit boek:     O spannend    O grappig    O cool    O saai    O _____________   

Titel: _________________________ Schrijver: _____________________
Mijn beoordeling:   Ik vond dit boek:     O spannend    O grappig    O cool    O saai    O _____________Titel: _________________________ Schrijver: _____________________

Mijn beoordeling:   Ik vond dit boek:     O spannend    O grappig    O cool    O saai    O _____________

Titel: _________________________ Schrijver: _____________________
Mijn beoordeling:   Ik vond dit boek:     O spannend    O grappig    O cool    O saai    O _____________

Titel: _________________________ Schrijver: _____________________
Mijn beoordeling:   Ik vond dit boek:     O spannend    O grappig    O cool    O saai    O _____________

Titel: _________________________ Schrijver: _____________________
Mijn beoordeling:   Ik vond dit boek:     O spannend    O grappig    O cool    O saai    O _____________
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https://www.bibliotheekhengelo.nl/actueel/nieuws/1267-kinderen-van-vluchtelingen-zijn-al-echte-praatjesmakers
http://www.biebmagazine.nl
http://www.biblioplus.nl/onderwijs/zomerlezen.html

