
HIER WORDT
MET PLEZIER

GELEZEN ! 

1 Investeer als directie in leesvriendelijke en 
toegankelijke leesplekken, in de school en in 
de klas. Hoe zichtbaarder en aantrekkelijker, 
hoe meer kinderen goesting in lezen zullen 
hebben. Betrek leerlingen bij de inrichting, 
zodat het ook ‘hun plek’ wordt. 

2 Maak met het hele schoolteam voldoende tijd 
en ruimte voor leesplezier in het dagritme. 
Durf te kiezen voor vaste ‘ingeroosterde’ 
leesmomenten waarin kinderen vrij kunnen 
lezen of voorgelezen worden. Begin ermee 
in de kleuterklas en ga ermee door de hele 
lagere schooltijd. Leesroutines stimuleren de 
leesattitude van kinderen en bieden rust en 
structuur.

3 Zorg voor een divers, aantrekkelijk en 
hedendaags leesaanbod. Fictie, kranten, 
strips, meertalige boeken, prentenboeken, 
poëzie- en verhalenbundels, informatieve 
boeken, tijdschriften en waarom ook geen 
e-boeken, interactieve prentenboeken en 
andere leesapps ? Verleid leerlingen tot lezen 
door in te spelen op hun leesvoorkeuren.

4 Begeleid en vorm leerkrachten in hun rol 
als leescoach, geef ruimte aan opleiding en 
nascholing.

5 Stimuleer leerkrachten om actief en 
enthousiasmerend te werken rond het 
aanbod. Voorlezen, vrijlezen, tutorlezen, 
boekdating, samenlezen, ontmoetingen 
met auteurs, bibliotheekbezoeken, 
deelnemen aan leesbevorderingscampagnes, 
Jeugdboekenmaand, Voorleesweek, 
Poëzieweek ... De mogelijkheden om gevarieerd 
rond lezen te werken zijn oneindig.

6 Begeleid leerlingen in hun leeservaring, 
differentieer en ondersteun hen in functie 
van hun leesmotivatie, interesse en 
genrevoorkeuren. Laat leerlingen luisteren 
naar de leesvoorkeuren van leeftijdsgenoten, 
dat werkt stimulerend. Ook een lezende 
leerkracht werkt aanstekelijk.

7 Maak leerlingen keuzevaardig en leer hen 
kiezen uit het brede aanbod. Reik hen 
instrumenten aan zoals boekenzoeker.org en 
help hen het boek te kiezen dat het best bij 
hun past. 

8 Laat de leerlingen zowel individueel als 
in groep lezen en praat ook over wat ze 
hebben gelezen en hoe ze het verhaal 
hebben beleefd. Maak tijd voor discussie 
en leesverwerking, en dat hoeft niet altijd 
een boekbespreking te zijn. 

9 Werk samen met de lokale bibliotheek en 
boekhandelaar of andere organisaties in de 
buurt van de school.
Kijk op cultuurkuur.be, zoek een geschikte 
partner om een leesproject uit te werken en 
dien je dynamoPROJECT in. 

10 Investeer in ouderbetrokkenheid en maak 
het leesbeleid op school zichtbaar bij ouders. 
Ouders of grootouders kunnen komen 
voorlezen. Stimuleer ook het lezen buiten 
schooltijd.

10 
TIPS10 VOOR EEN INSPIRERENDE LEESOMGEVING OP JOUW SCHOOL

De tips zijn ontwikkeld door de focusgroep lezen o.l.v. en


