School en ouders moeten samen optrekken

HOE LEERLINGEN
GRAAG EN BETER
GAAN LEZEN
De Onderwijsinspectie luidt in de onlangs verschenen Staat van het
Onderwijs 2020 de noodklok dat onder jongeren de motivatie om te
lezen afneemt en het risico op laaggeletterdheid groeit. Uit het rapport Lees! van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur blijkt dat
leerlingen wel korte tekstjes lezen, maar besteden minder tijd aan
het geconcentreerd lezen van langere teksten of boeken. Mede hierdoor gaat hun leesvaardigheid achteruit. Dat heeft gevolgen voor
hun functioneren op school en in de samenleving. Omdat plezier in lezen vaak een zaak is van school én ouders zou de mr dit onderwerp
volgend schooljaar hoog op de agenda kunnen zetten. Frederik Smit
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goed opgenomen in het taalbeleid van
scholen en leraren lijken onvoldoende
toegerust om stimulerende gesprekken
met leerlingen over boeken vorm te geven, terwijl praten over boeken juist een
zeer krachtig middel is om lezen te promoten.’ De vraag is nu hoe je je leesvaardigheid op peil houdt nadat je de school
hebt verlaten? Broekhof is van mening dat
als je gemotiveerd bent om te blijven lezen, je er beter wordt en daardoor raak je
nog gemotiveerder. ‘Voor leesvaardigheid
geldt wel dat je kilometers moet maken: if
you don't use it, you lose it.’ Bij vrij lezen
hebben leerlingen de keuze om te lezen
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voorbeeld op graphic novels. Dat zijn populaire stripverhalen met het karakter
van een roman, zoals Dagboek van een
muts en Het leven van een loser. Daar
zijn kinderen dol op.’ Jongens vanaf een
jaar of tien zijn doorgaans minder geinteresseerd om te lezen, omdat ze dan liever
achter hun Playstation zitten. Bolte: ‘We
werken samen met eredivisieclub ADO
Den Haag (zie kader pagina 8) in het
leesbevorderingsproject Scoor een Boek!
Dat project is bestemd voor leerlingen uit
groep 5 en 6 van het basisonderwijs en
combineert lezen met voetbal. Aangemoedigd door profvoetballers, als super
influencers, proberen leerlingen dan in
een paar maanden zoveel mogelijk mooie
boeken te scoren, zoals op de Prins Willem Alexanderschool. En dat werkt.’
Ronald Meerburg, intern begeleider on-
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Scoor een boek!

• Samenwerking. Optimaliseer de sa-

Om kinderen meer plezier in lezen te laten krijgen, voert de Bibliotheek, in samen-

opvangverblijven, buitenschoolse opvang,

werking met de lokale basisscholen en met eredivisieclubs, het project Scoor een

bibliotheekvoorzieningen en welzijnsor-

Boek! uit. Dit leesproject voor leerlingen uit groep 5 en 6 combineert lezen met

ganisaties in de regio.

menwerking met andere scholen, kinder-

<

sport. Vanaf seizoen 2019-20 doet voetbalclub ADO Den Haag mee met dit project in samenwerking met de bibliotheken Den Haag en Zoetermeer en een groot
aantal basisscholen in beide steden. Negen weken lang doen leerlingen hun best
om zoveel mogelijk boeken te lezen ('scoren') op school en thuis. Ze kinderen
worden extra gestimuleerd door Shaquille Pinas (op de voorgrond), verdediger
van ADO Den Haag.
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