Leesbevordering in de BSO
T r a i n i n g vO O r p e da g O g i S c h m e d e w e r k e r S
i n d e Bu i T e n S c h O O L S e O p va n g

inhoud

inleiding 3

Opzet training 4

voorbereiding 5

programmabeschrijving voor Trainer 6

inleiding

Deze training is speciaal ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de
Buitenschoolse Opvang (BSO) om leesbevordering naar een hoger plan te tillen
en het leesplezier ook na schooltijd te stimuleren. In de meeste BSO’s wordt weinig
voorgelezen en niet zo veel met boeken gedaan. Vaak denkt men dat dit bij school
hoort en niet bij de vrije tijd, terwijl kinderen lezen juist erg leuk vinden, ook in hun
vrije tijd. Pedagogisch medewerkers kunnen kinderen enthousiasmeren om te lezen
en zo bijdragen aan hun leesontwikkeling. Daarbij is het van belang dat zij op de
hoogte zijn van leuke, actuele kinderboeken.
In deze training komen deze zaken aan bod waardoor pedagogisch medewerkers
in de BSO zich bewust worden van nut en noodzaak van lezen. Daarbij leren ze hoe
ze het beste kunnen voorlezen en ook hoe zij activiteiten met boeken kunnen
bedenken en uitvoeren.
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Opzet training

De training bestaat uit twee dagdelen met idealiter zo’n twee tot vier weken tussen de twee
bijeenkomsten. Dit in verband met een huiswerkopdracht. De training kan door de Bibliotheek
bij de BSO of in de Bibliotheek zelf gegeven worden en duurt per dagdeel drie uur.
De training kan gegeven worden door de Jeugdspecialist of de jeugdbibliothecaris. In deze
handleiding staat globaal beschreven hoe de PowerPoint is opgebouwd en wat behandeld
wordt. In de online PowerPoint zelf staat vaak een toelichting bij de notities. Uiteraard kunt
u zelf dia’s over uw eigen Bibliotheek toevoegen.
Doel: Pedagogisch medewerkers laten zien en ervaren dat lezen leuk én belangrijk is en
handvaten geven zodat zij hiermee zelf aan de slag kunnen in de BSO.
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers binnen de Buitenschoolse Opvang, die affiniteit
hebben met boeken en (voor)lezen en graag meer willen doen met lezen en jeugdliteratuur
in de BSO.
Kennis:
1 | De deelnemers weten na afloop iets van jeugdliteratuur en weten waar ze informatie
kunnen vinden.
2 | De deelnemers weten hoe een aantrekkelijke leesomgeving eruit ziet.
Vaardigheden:
1 | De deelnemers zijn na afloop in staan om zelf interessante activiteiten te verzinnen
bij jeugdboeken.
2 | De deelnemers kunnen een jeugdboek (interactief) voorlezen.
3 | De deelnemers kunnen zelf informatie opzoeken over jeugdliteratuur en (voor)lezen.
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vo o r b e r e i d i n g

1 | Ter voorbereiding leest u de handleiding, reader en PowerPoint goed door. Ook leest u
het boek Voorlezen gaat zó van Margriet Chorus en Irma van Welzen. U bepaalt zelf of
u nog zaken vanuit uw eigen Bibliotheek toevoegt.
2 | Bestel voor de deelnemers de folders van Een kwestie van Lezen deel 4, 5 en 6 bij
Stichting Lezen via aborgdorff@lezen.nl.
• Kwestie van Lezen 4: Voorlezen in de kinderopvang
http://www.lezen.nl/publicaties/kwestie-van-lezen-deel-4-voorlezen-in-de-kinderopvang
• Kwestie van Lezen 5: De leesomgeving
http://www.lezen.nl/publicaties/kwestie-van-lezen-deel-5-de-leesomgeving
• Kwestie van Lezen 6: Voorlezen stimuleren in meertalige gezinnen
http://www.lezen.nl/publicaties/kwestie-van-lezen-deel-6-voorlezen-stimuleren-inmeertalige-gezinnen
3 | Twee weken vooraf aan de training:
Stuur de deelnemers een uitnodiging waarin data, locatie en tijden nogmaals vermeld
worden. Vraag daarin ook of de deelnemers naar de eerste bijeenkomst hun favoriete
voorleesboek mee willen nemen. Vertel hen daarbij dat we elkaar een stukje gaan
voorlezen en dat ze een fragment moeten uitkiezen en voorbereiden.
4 | Op de dag zelf – dit geldt voor beide bijeenkomsten:
• Zorg dat de ruimte voor de training in orde is en test de apparatuur: beamer, scherm,
laptop, geluidboxen, PowerPoint.
• Zet stoelen en tafels klaar in de gewenste opstelling.
• Verzamel een flinke hoeveelheid boeken uit de bibliotheek: Voorleesboeken: fictie en
korte verhalen / Prentenboeken / Boeken met rijmpjes, versjes en liedjes / Informatieve
boeken / Doe/praktijk/ideeënboeken / Spelletjes / knutselboeken / Stripboeken. Zorg
ervoor dat de leeftijden van 4 t/m 12 aan bod komen. Bij beide trainingen kan dezelfde
stapel boeken gebruikt worden. Zorg in ieder geval dat de boeken uit de reader ook
aanwezig zijn:
o

De ongelooflijk bijzondere boekeneter – OliverJeffers

o

Piepelotheek – Lorenz Pauli

o

Superguppie – Edward van de Vendel

o

Ik juich voor jou – Edward van de Vendel

o

Wat het lieveheersbeestje hoorde – Julia Donaldsen & Lydia Monks

o

Gigantosaurus – Jonny Duddle

o

Nooit denk ik aan niets – Hans & Monique Hagen

o

Blitz – Rian Visser

o

Een toetje om te zoenen – Marion van de Coolwijk

• Print de reader uit voor de deelnemers.
• Zet een flipover met stiften en post-it blaadjes (geeltjes) klaar.
• Voor bijeenkomst 2 – PowerPoint indien nodig aanpassen met zaken die deelnemers
in bijeenkomst 1 graag wilden zien in bijeenkomst 2.
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p r o g r a m m a b e s c h r i j v i n g vo o r Tr a i n e r
Bijeenkomst 1 14.00 – 17.00 uur (of een ander geschikt tijdstip)

Tijd

dia

inhoud

14.00

2

Begin met: “Zo, zit iedereen klaar? Zit iedereen lekker? Ik ben er, jullie zijn er, ik heb een boek
en ik heb jullie aandacht.” (voorbereiding op voorwaarden voor voorlezen) Lees vervolgens het
boek Piepelotheek voor. Bespreek kort na.

14.10

3

Licht het programma van beide dagen kort toe.

14.15

4

Heet iedereen welkom, vertel wie je bent en wat je achtergrond is, laat iedereen zich kort
voorstellen.

14.25

5

Wat weten ze al van het belang van (voor)lezen? Schrijf de genoemde zaken op een flap.
Hier komt u in bijeenkomst 2 op terug.

14.35

6-8

Bespreek de leesomgeving. Hoe ziet een goede leesomgeving eruit? Wat voor boeken zijn
daar te vinden? Wat voor plek is het?

15.00

9-10

Laat ze uit de stapel boeken in groepjes een vijftal boeken zoeken die ze goed op de
BSO zouden kunnen gebruiken. Bespreek hoe ze kiezen. Bespreek wat ze samen met de
bibliotheek kunnen doen.

15.20

11-12

Bespreek hoe goed voorlezen gaat. Wijs op het boek Voorlezen gaat zó van Margriet Chorus
en Irma van Welzen. Koppel terug naar je eigen start met voorlezen, hoe creëer je een
voorleesritueel?

15.30

13

Pauze

15.45

14

Laat de deelnemers in groepjes van 4 à 5 aan elkaar voorlezen en positieve feedback geven
op een geeltje. Nadat iedereen heeft voorgelezen, worden de geeltjes aan elkaar uitgedeeld.

16.15

15-20

Neem een boek in je handen en bedenk met de groep wat je allemaal zou kunnen doen als
activiteit n.a.v. een boek. Schrijf de ideeën op een flap. Bespreek daarna de mogelijkheden
op dia 14, alles gehad? Aanvullingen? Vertel kort over de uitgewerkte ideeën bij de boeken.

16.45

21

Laat de deelnemers de zin “In de volgende bijeenkomst hoop ik dat…” afmaken. Noteer wat er
gezegd wordt en neem dat mee in de voorbereiding van bijeenkomst 2. Koppel terug wat niet
in de training hoort.

16.50

22

Bespreek de twee huiswerkopdrachten: Laat ze de huidige leesomgeving bekijken en
fotograferen, dat wordt op bijeenkomst twee besproken. Laat ze een activiteit met een boek
uitvoeren, uit de reader of zelf bedacht. Laat ze hun ervaringen, al dan niet met foto’s,
meenemen naar bijeenkomst 2.

16.55

23

Lees tot slot een gedicht voor, bijvoorbeeld Superguppie van Edward van de Vendel uit de
bundel Superguppie of Superguppie is alles.
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Bijeenkomst 2 14.00 – 17.00 uur (of een ander geschikt tijdstip)

Tijd

dia

inhoud

14.00

2

Begin met: “Zo, zit iedereen klaar? Zit iedereen lekker? Ik ben er, jullie zijn er, ik heb een boek
en ik heb jullie aandacht.” (terugkoppeling op voorwaarden voor voorlezen) Lees vervolgens
het boek De ongelooflijk bijzondere boekeneter voor. Bespreek kort na, wat vinden ze van het
verhaal? En van de tekeningen?

14.10

3

Licht het programma van vandaag kort toe. Geef aan waar je de input van vorige keer verwerkt
hebt.

14.15

4-5

Bespreek de meegebrachte foto’s van de leesomgeving, eventueel in groepjes en dan
plenair de uitkomsten. Hoe ziet de leesomgeving eruit? Wat zouden ze willen veranderen?
Wat kunnen ze daarvoor doen?

14.35

6

Bespreek de uitgevoerde activiteiten, wederom eventueel in groepjes. Hoe is het gegaan?
Wat ging er goed? Waar zitten aandachtspunten? Wat is nog nodig? Wat helpt? Hoe vonden
de kinderen het?

14.55

7-8

Haal de flap erbij met wat de deelnemers in bijeenkomst 1 noemden bij het belang van
voorlezen. Bespreek aan de hand van hun opmerkingen de theorie en de leesspiraal.

15.10

9-11

Laat vervolgens het filmpje van Klokhuis zien; is lezen stoer of niet? Bespreek vervolgens
de stelling: “Lezen doen ze op de bassischool, daar heeft de BSO geen enkele rol in”.
Wat zijn argumenten voor en tegen? Koppel daar tot slot de ouderbetrokkenheid aan.

15.30

12

Pauze

15.45

13-24

Bespreek kort wat interactief voorlezen is en laat vervolgens het verhaal van de muizen
zien en stel de vragen uit de opmerkingen. Hierdoor demonstreer je diverse soorten vragen.
Laat vervolgens zien dat bij elke soort vraag een ander taalproductie hoort, ze zijn allemaal
goed. Het gaat erom dat kinderen taal leren door er mee bezig te zijn, dan gaan de raderen in
de hersenen aan het werk. Bespreek tot slot de dia interactieve kernvaardigheden; maak van
voorlezen een prettig en leuk ritueel.

16.10

25-26

Laat de deelnemers in kleine groepjes brainstormen bij een zelf gekozen boek uit de stapel.
Laat ze snel ideeën genereren. Het gaat om idee-vorming, nog niet om uitwerking. Laat een
paar ideeën plenair zien.

16.45

27-28

Hoe kunnen ze zelf op de hoogte blijven? Bespreek de twee dia’s, stuur de PowerPoint
presentaties na afloop ook door zodat de deelnemers de weblinks direct hebben.

16.55

29

Lees tot slot een gedicht voor, bijvoorbeeld This varkentje van Edward van de Vendel uit
de bundel Ik juich voor jou.
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