Zó blijven kinderen lezen!
Wat een oproepje op LinkedIn al niet teweeg kan brengen.
‘Heb je een gouden tip om ervoor te zorgen dat kinderen blijven lezen tijdens de lockdown?’ was de vraag
vanuit de intervisiegroep Versterken Leesonderwijs van PO-ZK. Het resultaat vind je hieronder in de vorm
van een lange lijst met tips, trics en prachtige ideeën om het lezen levend te houden in tijden van
thuisonderwijs én daarna.
Doe er je voordeel mee!
In De Waanzinnige Podcast geven kinderen elkaar boekentips.
De eerste reeks is voor kinderen van 4 tot 7, de tweede voor kinderen van 7 tot 12.
Tip: Stuur een flink aantal kinderen een boek. (Steun je ook nog eens de plaatselijke boekhandel.) Vraag
de kinderen om het boek na tien dagen - mét een briefje, misschien over het boek? - in de brievenbus van
een klasgenoot te stoppen. Lockdown over? Boeken aan de schoolbieb toevoegen natuurlijk.
De app Yoleo is een aanrader! Yoleo is een mooie vorm van 'karaoke lezen'. Kinderen kunnen dit
zelfstandig uitvoeren, ook gedurende de lockdown. Alle boeken in Yoleo kun je gratis lenen via het
bibliotheekabonnement.
Of... lees voor, sla een stuk over, en lees verder. Wat bedenken de kinderen voor de bladzijden die je niet
hebt voorgelezen?
Of... vraag kinderen om de twee mooiste, spannendste, grappigste etc. bladzijden voor te lezen of te laten
zien aan de klas. Natuurlijk geef je daarna je boek door aan een klasgenoot. (Heb je gelijk een uitje!)
Misschien een open deur, maar voorlezen blijft belangrijk. Ook in de bovenbouw. Inmiddels zijn
de Nationale Voorleesdagen van 2021 achter de rug, maar op de website is altíjd veel moois te vinden.
Het is slim om voor een boekenserie te kiezen, zoals Dummie de mummie of De gruwelijke generaal.
Immers: Als deel 1 een succes is, kun je direct verder in deel 2.
Met hetzelfde boekje op schoot met klasgenootje lezen in de voortuin: #samenlezen, #coronaproof,
#leesmotivatie.
Lees een stukje voor of laat dit filmpje zien. Wie weet, willen kinderen het boek daarna zelf verder lezen
...
Een leesladder met een leuke/gezellige beloning werkt altijd goed! Je vindt meer dan genoeg voorbeelden
op internet.
Neem eens een kijkje bij de Online Bibliotheek! Kinderen kunnen gratis een account maken met hun
biebpasje. Leesplezier gegarandeerd! #ebooks, #luisterboeken
Een blind date met je boek, spannend! Pak een boek, doe er een kaartje met een paar steekwoorden bij,
of presenteer het boek kort tijdens een online moment (of live als dat kan). Maak dan een keuze: neem je
het boek mee of kies je toch een ander boek? Zowel leerkrachten als klasgenoten kunnen een blind date
voorbereiden uiteraard.
Neem je kinderen mee op een speurtocht naar de straatbiebs in je buurt. In Haarlem staan tientallen
schitterende boekenkastjes op straat.
Laat leerlingen boeken lezen bij zaakvakken/wereldoriëntatie. Of zorg voor een verhalend ontwerp waarin
informatieve en verhalende teksten een plekje krijgen. Dan gaan leerlingen lezen met het doel om verder
te komen in het verhalend ontwerp. Dat motiveert!

