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Vooruitblik 

n De	  realiteit	  
n De	  uitdaging:	  alle	  leerlingen	  leesvaardig	  
n De	  weg:	  taalbeleid	  in	  de	  klas	  en	  op	  school	  
n Het	  middel:	  krach9ge	  (taal	  &	  lees)	  
leeromgevingen	  –	  verbindingen	  leggen	  



Realiteit: niet iedereen is even succesvol 

n Onderzoek	  beves9gt	  keer	  op	  keer	  dat	  voor	  
bepaalde	  groepen	  kinderen	  schoolsucces	  geen	  
eviden9e	  is.	  

n De	  sociaal-‐economische	  thuissitua9e	  (cfr.	  
kansarmoede)	  en	  de	  etnisch-‐culturele	  situa9e	  
blijken	  een	  impact	  te	  hebben	  op	  de	  presta9es	  
van	  kinderen	  op	  school!	  



Taal- & leesvaardigheid in Nederlandse basisscholen 
(Roeleveld et al., 2011) 

↓ ↑ 



Begrijpend lezen in de Vlaamse basisschool 

Piecewise groeicurve begrijpend lezen, opgesplitst naar al dan 
niet GOKleerling + taal
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Enkele conclusies 

n Voor	  spelling	  kan	  de	  school	  het	  grootste	  verschil	  
maken,	  gevolgd	  door	  technisch	  lezen	  en	  tot	  slot	  
begrijpend	  lezen	  (Belfi	  et	  al.,	  2011).	  	  
n Voor	  alle	  taaldomeinen	  voor	  alle	  groepen	  leerlingen	  zien	  
we	  grote	  verschillen	  in	  leerwinst	  over	  de	  leerjaren	  heen.	  
De	  achterstand	  verkleint	  of	  vergroot	  aLankelijk	  van	  het	  
leerjaar	  en	  het	  taaldomein.	  

n Allochtone	  leerlingen	  halen	  hun	  achterstand	  voor	  
technisch	  lezen	  tegen	  groep	  8	  in	  (Roeleveld,	  2010).	  	  

n Allochtone	  leerlingen	  zijn	  zelfs	  beter	  in	  werkwoord-‐
spelling	  dan	  autochtone	  leerlingen	  in	  het	  voortgezet	  
onderwijs	  (zij	  het	  niet	  significant)	  (Verkade,	  2010).	  



Vlaamse eindtermen: boven de lat van 70% 

n 91%	  haalt	  eindtermen	  lezen	  
n Een	  verbetering	  van	  2%	  tegenover	  de	  peilingen	  
van	  2002	  en	  2007	  

n 87%	  haalt	  de	  eindtermen	  luisteren	  
n Gelijk	  aan	  de	  peiling	  van	  2007	  

	  	  



Maar, enkele verontrustende cijfers 

Vlaanderen	  (Peiling	  2012):	  6de	  leerjaar	  /	  groep	  8	  
n  10%	  geeU	  aan	  het	  einde	  van	  het	  basisonderwijs	  aan	  het	  nut	  

van	  onderwijs	  niet	  meer	  in	  te	  zien	  
n  49%	  vindt	  de	  taken	  voor	  Nederlands	  niet	  leuk	  
n  10%	  leest	  nauwelijks	  boeken	  
Nederland	  
n  Enthousiasme	  voor	  lezen	  gaat	  achteruit	  sinds	  midden	  jaren	  

‘90	  (PPON	  2007)	  
n  42%	  van	  de	  kinderen	  leest	  thuis	  nooit	  (PIRLS	  2007)	  
n  Groep	  4:	  bijna	  50%	  vindt	  begrijpend	  lezen	  nog	  leuk;	  Groep	  8:	  

slechts	  25,39%	  vindt	  het	  nog	  leuk	  (Stoeldraijer,	  2007)	  
Ø  Er	  lijkt	  een	  verband	  te	  bestaan	  tussen	  veel	  9jd	  aan	  begrijpend	  

lezen	  te	  besteden	  en	  demo9va9e	  (Vernooij,	  2012;	  Aarnoutse	  
&	  Schellings,	  2003)	  



Maar, ook voor alle jongeren en studenten geldt 
n  Vlaamse	   jongeren	   zijn	   goed	   in	   het	   lokaliseren	   van	  
specifieke	  informa9e	  in	  een	  tekst,	  maar	  minder	  goed	  
in	   het	   structurerend	   en	   beoordelend	   lezen	   van	  
informa9eve	   teksten,	   én	   minder	   goed	   in	   het	  
reflecteren	   over	   teksten	   en	   interpreteren	   van	   de	  
globale	   inhoud	   van	   teksten.	   (Peiling	   Nederlands	   3de	  
graad	  secundair,	  2010)	  

n Vlaamse	  en	  Nederlandse	  studenten:	  	  
n Grootste	  problemen	  bij	  schrijven	  situeren	  zich	  bij	  
het	  construeren	  van	  heldere,	  coherente	  teksten,	  
het	  hanteren	  van	  het	  gepaste	  register,	  en	  het	  
structureren	  van	  informa9e.	  (Herelixka	  &	  
Verhulst,	  2014)	  

	  
	  
	  
	  



Conclusie 

n We	  zijn	  goed	  in	  aanbrengen	  van	  ‘technische’	  
aspecten	  van	  taal	  
n Spelling	  
n Technisch	  lezen	  

n We	  zijn	  minder	  goed	  in	  aanbrengen	  van	  complexe	  
vaardigheden	  
n Begrijpend	  lezen	  (vooral	  structurerend,	  beoordelend)	  

n De	  (de)mo9va9e	  voor	  begrijpend	  lezen	  is	  een	  grote	  
zorg.	  
n “Reading	  for	  pleasure	  puts	  children	  ahead	  in	  the	  
classroom”	  (Sullivan	  &	  Brown,	  2013)	  

n (Leren)	  lezen	  stopt	  niet	  aan	  het	  einde	  van	  het	  
basisonderwijs.	  



Uitdaging 

	  
Alle	  leerlingen	  voldoende	  
taalvaardig	  om	  te	  lezen,	  om	  
te	  leren,	  om	  te	  par9ciperen	  

op	  school	  en	  in	  de	  
maatschappij	  



LEREN               VERBINDEN 



LEZEN               VERBINDEN 

Techniek 

Begrip 

Plezier 

Leesvaardigheid = technisch lezen x begrijpend lezen 
      x leesplezier 



LEREN / LEZEN   VERBINDEN 
1.  Wat	  je	  al	  weet,	  

kan,	  voelt,	  
ervaart.	  

2.  IK…	  
3.  vind	  dat	  

nieuwe	  zinvol,	  
interessant,	  
boeiend,	  
uitdagend,	  
bruikbaar….	  

1.   het	  nieuwe	  (wat	  je	  
nog	  niet	  weet,	  kan,	  
voelt…)	  

2.   de	  anderen	  in	  de	  
leerervaring	  (ze	  
kunnen	  mij	  helpen,	  
ondersteunen;	  ze	  
vertrouwen	  en	  
geloven	  in	  mij;	  ze	  
respecteren	  mij,…)	  

3.   leren	  
	  
	  

Leerlingen 
•  leren vooral 

WAT ze willen 
•  leren vooral 

VAN WIE ze 
willen 

•  leren alleen 
maar wat ze 
KUNNEN 

www.duurzaamonderwijs.be 
Kris Van den Branden 
 



INTERESSE 

Een duurzame visie op leren / lezen 

COMPETENTIE 

VERBINDINGEN 

RELATIE 
AUTONOMIE 

Intrinsieke motivatie 

Zinvolle leerstof 
Zinvolle teksten 

Cruciaal en zinvol voor leven 

Je eigen leer-kracht beheersen 
Je eigen leeskracht ontwikkelen 

Verbondenheid 

Lezen = TL x BL x LP 

Tussen lezer en tekst 
Met andere lezers 

Wereld in en buiten de tekst 



ENERGIE 

+	   -‐	  
Leren	   DemoVvaVe	  

Ontwikkeling	   FrustraVe	  
Spijbelgedrag	  
Geen	  diploma	  

& 
Leren creëert energie! 

 



 
 
 
 
 

Bonset	  &	  Hoogeveen	  (2009)	  
Grabe	  (2004)	  

Na7onal	  Reading	  Panel	  (2000)	  

↓	  

Reviews	  &	  meta-‐analyses	  
leesonderwijs	  	  

(Belfi	  et	  al.,	  2011;	  Padmos,	  Van	  Gorp	  &	  Van	  den	  
Branden,	  2013)	  

↑	  
Slavin	  et	  al.	  (2005,	  2008,	  2009,	  2010:	  BaO,	  VO,	  T2-‐leerders,	  

moeilijke	  lezers).	  
HaRe	  (2009)	  

	  
	  

Wat werkt in leesonderwijs? 



Bevindingen uit meta-analyses 

n Een	  vrij	  grote	  consensus	  over	  werkzame	  
bestanddelen.	  

n Veel	  lezen	  is	  noodzakelijk,	  maar	  niet	  genoeg,	  
n Om	  te	  leren	  lezen	  is	  in	  eerste	  instan9e	  expliciete	  en	  
systema7sche	  instruc7e	  nodig.	  	  

n Herhaald	  luidop	  te	  lezen	  is	  in	  een	  eerste	  fase	  ook	  van	  
belang	  om	  vloeiend	  /	  vlot	  te	  leren	  lezen.	  	  



Expliciete en systematische instructie 

n voor	  het	  ontwikkelen	  van	  het	  fonemisch	  bewustzijn	  	  
n voor	  het	  leren	  van	  klank-‐leXerkoppelingen	  (in	  de	  
eerste	  jaren	  van	  het	  leesonderwijs),	  	  

n voor	  woordenschatontwikkeling	  	  
n voor	  het	  flexibel	  leren	  inzeken	  van	  tekstbegrip-‐
strategieën	  (gedurende	  de	  hele	  lagere	  en	  
waarschijnlijk	  ook	  gedurende	  de	  secundaire	  school).	  	  



Bevindingen uit meta-analyses 

n Andere	  factoren:	  mo9va9e,	  leerkracht-‐leerling	  
interac9e	  en	  leerling-‐leerling	  interac9e.	  



Andere factoren 

n Gemo7veerde	  en	  ac7ef	  betrokken	  lezers	  	  
n Rond	  authen7eke	  en	  voor	  de	  lezers	  nulge	  en	  
interessante	  teksten	  in	  interac7e	  met	  elkaar	  
en	  met	  de	  leerkracht	  laten	  treden.	  	  

n Kwaliteitsvolle	  instruc7e	  (onder	  andere	  via	  
'feedback',	  'scaffolding'	  en	  'modeling').	  	  

n Inzeken	  op	  steeds	  betere	  autonome	  lezers	  die	  
op	  een	  flexibele	  wijze	  hun	  leesvaardigheid	  
kunnen	  inzeken.	  

n Leerling-‐leerling	  interac7e	  via	  werkvormen	  als	  
coöpera9ef	  leren	  en	  tutoring.	  	  



Bevindingen uit meta-analyses 

n Niet	  inzeken	  op	  geïsoleerde	  bestanddelen.	  
n Een	  goed	  en	  geïntegreerd	  basisleesprogramma	  
(waarin	  ook	  veel	  gelezen	  wordt)	  is	  nodig	  voor	  alle	  
lezers.	  
n slechts	  als	  aan	  deze	  voorwaarde	  voldaan	  is	  kunnen	  ook	  
aanvullende	  specifiekere	  programma's	  voor	  moeilijke	  
lezers	  hun	  werk	  doen.	  	  

n Rol	  van	  de	  leerkracht	  
n Zwakke	  lezers	  nood	  aan	  langdurige	  en	  kwaliteitsvolle	  
extra	  ondersteuning	  en	  leeskansen	  in	  een	  één-‐op-‐
één	  rela9e	  met	  een	  leerkracht	  



Ontwikkeling in samenhang 

Lezen	  
	  
	  
	  

Luisteren	   	   	   	   	  
	  Spreken	  

	  
	  
	  

Schrijven	  



Effect van schrijven op lezen (Graham & Hebert, 2010) 

1. Bij	  leerlingen	  neemt	  het	  begrip	  van	  teksten	  uit	  zowel	  
de	  taal-‐	  als	  de	  zaakvakken	  toe	  als	  ze	  schrijven	  over	  
wat	  ze	  gelezen	  hebben.	  	  

Grote	  effectgrooke	  
(1)schriUelijk	  reageren	  op	  een	  tekst;	  	  
(2)	  een	  samenvalng	  maken	  van	  een	  tekst	  (met	  of	  
zonder	  een	  stappenplan);	  	  
(3)	  no99es	  nemen	  bij	  een	  tekst;	  	  
(4)	  schriUelijk	  vragen	  beantwoorden	  bij	  een	  tekst;	  
(5)	  zelf	  vragen	  formuleren	  bij	  een	  tekst	  en	  deze	  schriUelijk	  
beantwoorden.	  

Kleine	  effectgrooke	  



Effect van schrijven op lezen (Graham & Hebert, 2010) 

2.  De	  leesvaardigheden	  en	  het	  leesbegrip	  van	  
leerlingen	  verbeteren	  door	  te	  leren	  welke	  
vaardigheden	  en	  processen	  bij	  het	  creëren	  van	  een	  
tekst	  een	  rol	  spelen.	  	  

3.  Het	  leesbegrip	  van	  leerlingen	  verhoogt	  naarmate	  
leerlingen	  meer	  eigen	  teksten	  produceren.	  
	  



Bedenkingen expertpanel 

n Bevindingen	  van	  meta-‐analyses	  besproken	  met	  
Vlaamse	  en	  Nederlandse	  experts.	  

n Belangrijkste	  aandachtspunten	  voor	  het	  onderwijs?	  



Bedenkingen expertpanel 

n Goed	  leesonderwijs	  doorheen	  het	  hele	  onderwijs.	  	  
n De	  link	  met	  func9onele	  doelen	  en	  doelstellingen:	  
“we	  zijn	  zinvol	  bezig	  met	  lezen”	  -‐	  authen9eke	  taken	  
en	  zinvolle	  leesdoelen:	  nood	  aan	  informa9e,	  …	  	  

n Het	  verhogen	  van	  de	  autonomie	  en	  zelfredzaamheid	  
van	  de	  jonge	  lezer.	  	  
n Strategieonderwijs	  mag	  niet	  beperkt	  blijven	  tot	  
leerlingen	  strategieën	  aanleren;	  de	  lezer	  moet	  het	  
heU	  in	  eigen	  handen	  willen	  en	  kunnen	  nemen.	  

n Deskundige	  leerkrachten:	  realiseren	  van	  
effec9eve	  leesinstruc9e.	  	  

n De	  implementa9e	  van	  een	  func9onele	  aanpak	  zal	  
maar	  succesvol	  zijn	  als	  men	  leerkrachten	  grondig	  
gaat	  coachen.	  



(Taal)onderwijs in actie 

(Van den Branden, 2012) 



Taalvaardigheid als een stevige klim 



De grote ‘verbinder’? 

n De	  leerkracht	  maakt	  het	  verschil	  



	  
	  

Een verhaal voor alle leerkrachten 

Leerkracht	  1:	  	  
Leerlingen	  die	  mijn	  lessen	  niet	  kunnen	  volgen,	  horen	  niet	  thuis	  

op	  dit	  niveau.	  Ik	  kan	  daar	  geen	  oplossing	  in	  mijn	  les	  voor	  
vinden.	  	  

Leerkracht	  2:	  	  
Die	  moeilijke	  tekst	  laat	  ik	  maar	  vallen,	  ik	  maak	  wel	  een	  kort	  

dictaat	  en	  zal	  het	  ze	  nog	  wel	  een	  keer	  uitleggen.	  	  

Leerkracht	  3:	  	  
Als	  het	  niet	  gaat	  zoals	  het	  ging,	  zoek	  ik	  naar	  nieuwe	  manieren	  

om	  de	  klas	  ac7ef	  te	  krijgen.	  Ik	  wil	  kunnen	  horen	  wat	  ze	  
opgepikt	  hebben	  en	  denken,	  dan	  weet	  ik	  wat	  mij	  nog	  te	  doen	  

staat.	  

Hajer en Meestringa, 2004 



De weg  

Taalbeleid	  	  
in	  de	  klas	  en	  op	  school	  



De weg: taalbeleid 

n Taalbeleid	  =	  de	  structurele	  en	  strategische	  
poging	  van	  een	  schoolteam	  om	  de	  
onderwijsprak9jk	  aan	  te	  passen	  aan	  de	  
taalleerbehoeUen	  van	  de	  leerlingen/
studenten	  met	  het	  oog	  op	  het	  bevorderen	  van	  
hun	  ontwikkeling	  (in	  func9e	  van	  relevante	  
doelen)	  en	  het	  verbeteren	  van	  hun	  
onderwijsresultaten	  	  

(Van	  den	  Branden,	  2010;	  	  
Bogaert	  &	  Van	  den	  Branden,	  2011).	  



Naar taakgericht 
realiteitsgebaseerd 
(lees)onderwijs 



Het middel 

Krach9ge	  	  
(taal	  &	  lees)	  

leeromgevingen	  



Krachtige leeromgevingen 

posi9eve,	  
veilige	  en	  rijke	  
omgeving	  

betekenisvolle	  
taken	  

ondersteuning	  
door	  interac9e	  

Rijk en 
toegankelijk 
aanbod 
(luisteren, 
lezen) 

Veel 
productie-

kansen 
(spreken, 
schrijven) 

Feedback 
Authentieke 
(inter)actie / 

communicatie 



Taak: Handpalmen bekijken? 

Heb	  je	  je	  handpalmen	  al	  eens	  grondig	  bekeken?	  
Er	  staan	  ook	  preren	  in.	  In	  mijn	  handpalm	  zie	  ik	  4	  
preren.	  Is	  dat	  bij	  iedereen	  zo?	  	  
Als	  je	  over	  je	  handpalm	  wrija	  stel	  je	  ook	  vast	  dat	  
ze	  niet	  helemaal	  effen	  zijn.	  Er	  zijn	  moelaturen	  op	  
verschillende	  plaatsen.	  
Die	  twee	  elementen,	  de	  preren	  en	  de	  
moelaturen,	  bevaXen	  volgens	  sommige	  mensen	  
heel	  wat	  informa7e	  over	  jezelf.	  	  
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Mag ik uw hand even lezen? 

Wilt	  u	  te	  weten	  komen	  wat	  
in	  uw	  hand	  geschreven	  
staat?	  En	  tegelijker9jd	  ook	  
wat	  voor	  karakter	  en	  
toekomst	  uw	  buur	  heeU?	  	  
	  
Lees	  dan	  de	  tekst	  deeltje	  
per	  deeltje	  door.	  Stop	  aan	  
het	  eind	  van	  elk	  deeltje	  en	  
bekijk	  de	  hand	  van	  uw	  buur	  
aandach9g.	  Uw	  buur	  doet	  
tegelijker9jd	  hetzelfde	  met	  
uw	  hand…	  
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De preren van uw hand 
De	  preer	  die	  een	  brede	  boog	  maakt	  om	  de	  
heuvel	  van	  je	  duim	  is	  de	  LEVENSPREER.	  Uit	  
die	  preer	  kun	  je	  niet	  aflezen	  hoe	  lang	  je	  zult	  
leven.	  Een	  lange	  preer	  betekent	  alleen	  dat	  je	  
een	  meer	  lichamelijk	  ingesteld	  persoon	  bent.	  
Wordt	  de	  preer	  gekoepeerd	  door	  ver9cale	  
lijnen,	  dan	  staan	  die	  voor	  moeilijke	  
beslissingen	  in	  je	  leven.	  	  
Aan	  de	  kant	  van	  de	  wijsvinger	  ontspringt	  ook	  
de	  HOOFDPREER.	  Ze	  vertelt	  iets	  over	  hoe	  je	  
denkt,	  waar	  je	  in	  gelooU	  en	  je	  houding	  ten	  
opzichte	  van	  het	  leven.	  Een	  hoofdpreer	  die	  
recht	  loopt	  staat	  voor	  een	  realis9sche	  kijk	  op	  
het	  leven	  en	  een	  logische	  manier	  van	  
denken.	  Hoe	  meer	  je	  hoofdpreer	  furkeert	  
hoe	  meer	  fantasie	  je	  hebt.	  	  



Krachtige, betekenisvolle taken 

n Luistertaken	  
n Spreektaken	  
n Leestaken	  
n SchrijUaken	  
n En	  vooral	  geïntegreerd!	  

n Met	  aandacht	  voor	  woordenschat	  	  
n Met	  aandacht	  voor	  strategieën	  
n Met	  aandacht	  voor	  reflec9e,	  taalbeschouwing	  

	  



De meest zinvolle context = de realiteit 



Een	  klein	  experiment	  …	  
•  Lees	  de	  tekst	  Færger	  Vl	  	  
•  Wat	  begrijp	  je	  al?	  	  

Lezen is betekenis geven 



Betekenis geven 

Færger	  Vl,	  fra	  og	  i	  Danmark	  
Nedenfor	  ser	  du	  et	  udvalg	  af	  færge-‐ruter	  9l,	  fra	  og	  i	  
Danmark.	  Brug	  søgefunk9onen,	  hvis	  du	  leder	  eUer	  en	  
anden	  rute.	  Klik	  på	  rutens	  navn	  for	  at	  få	  flere	  
oplysninger.	  	  
En	  personbil	  med	  eller	  uden	  trailer/campingvogn	  og	  et	  
mobilhome	  ind9l	  10	  meter	  i	  længden	  betragtes	  som	  en	  
personbil.	  
Køretøjets	  samlede	  9lladte	  totalvægt	  må	  ikke	  overs9ge	  
3500	  kg,	  og	  må	  max.	  Være	  indreket	  9l	  transport	  af	  9	  
personer.	  



Hulp nodig? 
n  Bekijk	  de	  wegenkaart	  van	  Denemarken.	  
n  Je	  plant	  een	  trip	  met	  je	  caravan	  van	  Elsberg	  naar	  Kopenhagen.	  
n Welk	  probleem	  zou	  je	  kunnen	  verwachten?	  

	  
	  



Nog meer hulp? 
n Deze	  tekst	  komt	  van	  een	  Deense	  website	  en	  geeU	  
informa9e	  over	  veerboten	  van,	  naar	  of	  in	  Denemarken	  

n Je	  bent	  op	  reis	  in	  Denemarken	  
n Je	  wil	  weten	  of	  je	  moet	  bijbetalen	  voor	  je	  caravan.	  	  
n Zoek	  ook	  uit	  hoe	  je	  meer	  informa9e	  kan	  krijgen	  over	  de	  
routes	  

n Zoek	  samen	  met	  je	  collega	  het	  antwoord	  	  
n Taal9p:	  bil	  =	  auto	  



Betekenis geven 

Færger	  Vl,	  fra	  og	  i	  Danmark	  
Nedenfor	  ser	  du	  et	  udvalg	  af	  færge-‐ruter	  9l,	  fra	  og	  i	  
Danmark.	  Brug	  søgefunk9onen,	  hvis	  du	  leder	  eUer	  en	  
anden	  rute.	  Klik	  på	  rutens	  navn	  for	  at	  få	  flere	  
oplysninger.	  	  
En	  personbil	  med	  eller	  uden	  trailer/campingvogn	  og	  et	  
mobilhome	  ind9l	  10	  meter	  i	  længden	  betragtes	  som	  en	  
personbil.	  
Køretøjets	  samlede	  9lladte	  totalvægt	  må	  ikke	  overs9ge	  
3500	  kg,	  og	  må	  max.	  Være	  indreket	  9l	  transport	  af	  9	  
personer.	  



Vertaling Deense tekst 

Veerboten	  naar,	  van	  of	  in	  Denemarken	  
	  
Hieronder	  vindt	  u	  een	  selec9e	  van	  veer-‐	  
bootroutes	  van,	  naar	  en	  in	  Denemarken.	  	  
Gebruik	  de	  zoekfunc9e,	  als	  u	  een	  andere	  	  
route	  zoekt.	  Klik	  op	  de	  naam	  van	  de	  route	  	  
om	  meer	  info	  te	  krijgen.	  	  

Een	  personenwagen	  met	  of	  zonder	  trailer/caravan	  en	  
mobilhome	  onder	  de	  10	  meter	  lengte	  wordt	  beschouwd	  als	  
een	  personenwagen.	  	  
Het	  totale	  gewicht	  van	  het	  voertuig	  mag	  de	  3500	  kg	  niet	  
overs9jgen,	  en	  het	  voertuig	  mag	  door	  niet	  meer	  dan	  9	  
personen	  gebruikt	  worden.	  	  
 



Reflectie 

Wat	  maakte	  dat	  je	  de	  tweede	  opdracht	  beter	  kon	  dan	  de	  
eerste?	  
§  Kennis	  van	  de	  wereld	  /	  context:	  	  

§  Veerboten	  
§  leesopdracht	  

§  InteracVe:	  	  
§  samen	  zoeken	  en	  betekenis	  geven	  
§  bagage	  collega’s/gesprekspartners	  

§  (Strategische)	  ondersteuning:	  	  
§  bil=auto	  
§  afeelding	  



Zo authentiek, realistisch mogelijk 

n Aanleiding:	  een	  krantenar9kel,	  nieuwsbericht	  over	  
een	  verkeersdode	  in	  de	  buurt	  van	  de	  school	  

n De	  buurt	  onderzoeken:	  kan	  die	  veiliger?	  
n Raadplegen	  van	  verkeersreglement,	  informa9e	  over	  
snelheidsbeperkende	  ingrepen	  opzoeken	  

n Een	  ac9eplan	  uitwerken:	  	  
n een	  brief	  naar	  de	  burgemeester,	  naar	  de	  redac9e	  van	  het	  
de	  plaatselijke	  krant,	  …	  	  

•  Voorbeeldbrieven,	  opiniestukken	  lezen	  
n bewustwordingsac9e	  naar	  de	  buurt	  toe:	  affiches,	  
alterna9eve	  verkeersborden,	  …	  



Nodig eens een PhD-student uit in de klas 

n Basisschool	  die	  met	  STEM-‐onderwijs	  bezig	  is.	  
n Wedstrijd	  voor	  doctoraatsstudenten	  om	  hun	  
onderzoek	  bevakelijk	  uit	  te	  leggen.	  

n Jury	  van	  leerlingen	  leest	  en	  selecteert	  teksten	  
van	  PhD-‐studenten	  en	  nodigt	  de	  vijf	  PhD-‐
studenten	  uit	  die	  de	  meest	  leesbare	  teksten	  
hebben	  geschreven	  over	  hun	  onderzoek.	  
n Alle	  leerlingen	  van	  meerdere	  klassen	  zijn	  er	  in	  
verschillende	  rondes	  bij	  betrokken	  

n Die	  studenten	  komen	  naar	  de	  school	  en	  
stellen	  hun	  onderzoek	  voor.	  



Naar buiten! De klas- en schooldeuren open! 

Leesplezier 

Leesmotivatie 



Naar buiten! De klas- en schooldeuren open! 
n  Tutorlezen	  
n  Voorlezen	  in	  een	  bejaardentehuis,	  onder	  de	  boom	  
n  Voorleesparcours	  in	  de	  school	  voor	  ouders	  
n  Leesac9es	  
n  ICT,	  sociale	  media	  
	  
n  Kunstwerkjes	  in	  de	  klas	  maken	  en	  verkopen	  op	  de	  plaatselijke	  

markt	  om	  de	  slachtoffers	  van	  aardbeving	  of	  tyfoon	  te	  helpen.	  
n  Informa9e	  over	  de	  ramp	  verzamelen	  en	  verwerken	  

n  Toeristen/ouders	  gidsen	  doorheen	  de	  gemeente:	  coaching	  
vooraf	  en	  nadien	  op	  school.	  
n  Heel	  wat	  informa9e	  opzoeken	  over	  de	  gemeente	  en	  verwerken	  tot	  

leesbare	  en	  interessante	  fiches	  

n  Digitale	  kinderfolder	  voor	  de	  website	  van	  de	  gemeente	  
uitwerken	  samen	  met	  de	  toeris9sche	  dienst.	  

	  



Verbindingen op school 

n Het	  verbinden,	  integreren	  van	  de	  taalvaardigheden:	  
lezen,	  luisteren,	  spreken	  en	  schrijven.	  

n Het	  verbinden	  van	  van	  de	  buitenschoolse	  en	  de	  
schoolse	  wereld	  
•  Opvallend	  in	  het	  evalua9eonderzoek	  van	  de	  eindtermen	  is	  

dat	  de	  eindtermen	  die	  verbinding	  maken	  met	  het	  
buitenschoolse	  domein	  als	  minder	  relevant	  en	  haalbaar	  
worden	  beschouwd.	  	  

n Het	  verbinden	  van	  leergebieden	  met	  elkaar	  of	  van	  vak-‐	  
en	  taalwerelden,	  enzovoort.	  	  

n Het	  verbinden	  van	  leerkrachten	  (taal-‐	  en	  
vakleerkrachten;	  zorg-‐	  en	  taalspecialisten)	  



Taalbeleid over de vakken heen  

n Nederlands	  /	  Wereldoriënta9e	  –	  alles	  begint	  met	  
een	  interessante	  vraag:	  Hoe	  ontstaat	  een	  
regenboog?	  Eerst	  brainstorm	  en	  dan	  een	  
informa9eve	  tekst	  lezen	  

n WO:	  Maak	  zelf	  een	  regenboog!	  	  
n Nederlands:	  Presenta9e	  (PPT)	  maken	  om	  aan	  
leerlingen	  van	  een	  lager	  leerjaar	  uit	  te	  leggen	  hoe	  
een	  regenboog	  ontstaan	  en	  om	  ze	  zelf	  een	  proe�e	  te	  
laten	  uitvoeren.	  



Taalbeleid als kans 

n Taalbeleid	  gaat	  om	  geBUNDELDE	  kansen	  voor	  
taal	  en	  lezen:	  	  
n bundeling	  van	  kansen	  voor	  leerlingen	  om	  taal	  te	  
leren,	  én	  te	  leren	  via	  taal	  

n bundeling	  van	  krachten	  door	  leerkrachten	  om	  hun	  
klassen	  krach9ger,	  en	  dus	  tegelijker9jd	  taal-‐	  en	  
leeskrach9ger	  te	  maken	  



Kortom… 

Verbindingen	  leggen	  

Met	  verenigde	  krachten	  



Bedankt	  
	  

Vragen?	  
	  

Koen.vangorp@arts.kuleuven.be	  


