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Inleiding: 
 
Dit handboek is een handleiding voor alle activiteiten die de OLBS de 
Piramide aan ouders aanbiedt om de ouderbetrokkenheid bij de 
leesprestaties te bevorderen.   
 
De ouderbetrokkenheid bij het leren van kinderen is van grote invloed op de 
ontwikkeling. Kinderen met goede leerprestaties blijken opvallend vaak 
ouders te hebben die zich betrokken voelen bij de school en bij het leren van 
hun zoon of dochter  (Cijvat. I, 2009). Uit onderzoek van Cijvat blijkt dat de 
thuis- en de gezinsfactoren voor 49% invloed hebben op het leren lezen en 
rekenen van kinderen. 
 
Onderzoek heeft ook aangetoond dat kinderen die dagelijks worden 
voorgelezen, een voorsprong hebben in het onderwijs. Voorlezen fungeert als 
een opstapje voor een succesvolle deelname aan het onderwijs  (Verhallen, 
2009) 
 
De Piramide is een Literaire basisschool en heeft als doel een kwaliteitsimpuls 
te geven aan taal, lezen en woordenschat. Dit kan niet los van de ouders 
gedaan worden en daarom willen wij de ouders betrekken bij het 
ontwikkelen en bevorderen van de leesprestaties. Zodat het niveau van taal, 
lezen en woordenschat zo optimaal mogelijk wordt ontwikkeld. 
 
De ouders van de kinderen op De Piramide hebben een uiteenlopend 
opleidingsniveau, dit niveau loopt van geen opleiding naar een universitaire 
achtergrond. Als ik per groep kijk naar dit niveau zie je een toename van 
hoger opgeleide ouders  bij de groepen 1 t/m 3. We hebben kinderen van 18 
nationaliteiten op school. De grootste groep is uit Turkije en Marokko. Daarna 
komt Suriname,  de Antillen en Pakistan. Van de andere nationaliteiten zijn er 
maar 1 tot 3 kinderen. Ook de werksituatie is niet eenduidig. In 45% van de 
gezinnen zijn er 1 of twee ouders die werken. Daarvan werkt meestal de 
vader, de moeder is  in de meeste gezinnen thuis voor de kinderen.  
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Leeswijzer 
 
 
In dit handboek worden 3 activiteitsvormen beschreven die aan de ouders 
worden aangeboden. Bij het ontwikkelen en de keuze van deze activiteiten is 
rekening gehouden met het verschil van niveau en achtergrond van de 
ouders.  
Per activiteit staan de doelen, studiebelasting en de manier van evalueren 
beschreven. Het handboek begint met een jaarplanning waar een duidelijk 
overzicht wordt gegeven wanneer en welke activiteit uitgevoerd wordt. 
 
De volgende activiteiten worden aan de ouders aangeboden:  
 

! Ouderbijeenkomsten (6)die gedurende het jaar gegeven worden. 
Daar krijgen de ouders gerichte informatie en voorbeelden op het 
gebied van de leesontwikkeling, begrijpend lezen en woordenschat. 

! Informatie op de site van de OLBS De Piramide. Deze bevat algemene 
informatie over lees- en woordenschatontwikkeling, maar ook 
specifieke informatie per groep.  

! Verteltassen. De ouders van de groepen 1 tot en met 4 krijgen een 
aantal keer per jaar een Verteltas mee naar huis, die boeken en 
materialen bevat waar de ouders thuis samen met hun kind uit kunnen 
voorlezen of spelen. 
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Jaarplanning: 
 
Week Activiteit Onderwerp Groep(en)  Uitgevoerd op 
33     
34 Ouderbijeenkomst 1 Voorleesvogel Ouders 1 

tot 2 
 

35 Uitdelen Verteltassen   ½ A en 3  
36 Inleveren Verteltassen  ½ A en 3  
 Ouderbijeenkomst 2 Aanvankelijk 

lezen 
3  

37 Controleren Verteltassen    
38 Uitdelen Verteltassen  ½ B en 4  
 Bijeenkomst 3 Voorlezen   
39 Inleveren Verteltassen  ½ B en 4  
40 Controleren Verteltassen    
41     
42     
43 Uitdelen Verteltassen   ½ A en 3  
 Ouderbijeenkomst 4 Technisch 

lezen 
  

44 Inleveren Verteltassen  ½ A en 3  
45 Controleren Verteltassen    
46 Uitdelen Verteltassen  ½ B en 4  
47 Inleveren Verteltassen  ½ B en 4  
48 Controleren Verteltassen    
49     
50     
51     
52     
1 Uitdelen Verteltassen   ½ A en 3  
2 Inleveren Verteltassen  ½ A en 3  
 Ouderbijeenkomst 5 Begrijpend 

lezen 
3 t/m 8  

3 Controleren Verteltassen    
 Ouderbijeenkomst 6 Beginnende 

geletterdheid 
1 en 2  

4 Uitdelen Verteltassen  ½ B en 4  
5 Inleveren Verteltassen  ½ B en 4  
6 Controleren Verteltassen    
 Ouderbijeenkomst 7 woordenschat 1 t/m 8  
7     
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9 Uitdelen Verteltassen   ½ A en 3  
10 Inleveren Verteltassen  ½ A en 3  
11 Controleren Verteltassen    
12 Uitdelen Verteltassen  ½ B en 4  
13 Inleveren Verteltassen  ½ B en 4  
14 Controleren Verteltassen    
15     
16     
17 Uitdelen Verteltassen   ½ A en 3  
18 Inleveren Verteltassen  ½ A en 3  
19 Controleren Verteltassen    
20 Uitdelen Verteltassen  ½ B en 4  
21 Inleveren Verteltassen  ½ B en 4  
22 Controleren Verteltassen    
23     
24     
25 Uitdelen Verteltassen   ½ A en 3  
26 Inleveren Verteltassen  ½ A en 3  
27 Controleren Verteltassen    
28 Uitdelen Verteltassen  ½ B en 4  
29 Inleveren Verteltassen  ½ B en 4  
30 Controleren Verteltassen    
31     
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Handboek 1: Ouderbijeenkomsten 
 
Ouders spelen een grote rol bij het ontwikkelen van de leerprestaties bij 
kinderen. De leerkrachten en de ouders dragen dus samen de 
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de leerprestatie van een kind. 
Daarom heeft de Piramide een beleid ontwikkeld om de ouderbetrokkenheid 
betreffende leesprestaties bij ouders onder de aandacht te brengen.  
 
Om ouders informatie te geven over wat ze thuis met hun kind kunnen doen 
en hoe ze dat kunnen begeleiden bieden wij de ouders gedurende het 
schooljaar verschillende ouderbijeenkomsten aan. Deze hebben allemaal als 
doel:  

• Ouders het belang laten inzien van de ouderbetrokkenheid thuis bij de 
leesprestaties.  

• Ouders handvatten geven hoe ze deze ontwikkeling zo optimaal mogelijk 
kunnen begeleiden. 
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Bijeenkomst 1:  
 
De Voorleesvogel 
 
Dit is een project dat vanuit de bibliotheek wordt aangeboden. De groepen 
1 en 2 krijgen een kist met boeken in de klas van de bibliotheek 
(Voorleesvogel). Elk kind krijgt een tas met het logo van de Voorleesvogel 
erop met daarin een prentenboek. Na een week leveren ze deze weer in en 
krijgen ze weer een nieuw prentenboek mee naar huis. Dit project is opgezet 
om ouders en opvoeders te stimuleren om meer en met plezier voor te lezen. 
Aan het begin van het jaar krijgen de ouders van groep 1 en 2 een 
bijeenkomst aangeboden. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ouders 
informatie over het lenen van de boeken, het doel van de Voorleesvogel, tips 
en een uitleg over de bibliotheek. 
 
Doelen: 
 
Doelstelling 1: 
 
Er zijn meer kinderen lid van de bibliotheek en lenen  regelmatig een boek.  
Specifiek 
Doordat de kinderen regelmatig boeken van de bibliotheek mee naar huis 
krijgen, willen wij de bibliotheek onder de aandacht brengen bij de ouders 
en ook laten ervaren dat er veel leuke boeken in de bibliotheek aanwezig 
zijn.  
Meetbaar - Evaluatiepunten 
Bij de enquête aan het eind van het jaar is  het aantal lidmaatschappen bij 
de bibliotheek met 10% toegenomen. 
Acceptabel 
Alle collega’s staan achter de doelstelling dat zoveel mogelijk kinderen lid 
zijn van de bibliotheek. 
Realistisch 
De bibliotheek is gratis en er staat 1 keer per 2 weken een bibliotheekbus 
voor de school. Ouders en kinderen kunnen vanuit school direct in de 
bibliotheekbus een boek uitzoeken en lenen. 
Tijdspad 
Het hele jaar zijn de boeken van de Voorleesvogel in de klas aanwezig en 
beschikbaar om uit te delen. 
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Doelstelling 2: 
 
Ouders lezen thuis vaker voor. 
Specifiek 
Ouders krijgen regelmatig een prentenboek thuis waar hun kind enthousiast 
over is. Dit programma is erg laagdrempelig en ouders hoeven geen moeite 
te doen om een prentenboek uit te zoeken of te gaan halen. De stap om 
samen met hun kind te gaan zitten lezen is daardoor veel kleiner geworden. 
Door te ervaren dat samen lezen leuk is, willen wij de argumenten om niet 
voor te lezen wegnemen bij de ouders. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
Bij de enquête aan het eind van het jaar is  het aantal ouders dat voorleest 
aan de kinderen van groep 1 en 2 met 10% toegenomen. In de klas wordt bij 
het inleveren van de boeken gevraagd bij wie het boek is voorgelezen en 
door wie. De leerkrachten moeten daarin ook een stijgende lijn ervaren 
Acceptabel 
Niet alle ouders zijn zich bewust van het belang van voorlezen. Dit besef 
moet zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen 
Realistisch 
Voorlezen hoeft nooit lang te duren. In ieder gezin moet er iemand tijd 
kunnen vinden om 10 minuten een boek voor te lezen. Tijdens de drukke 
periodes delen de leerkrachten geen boeken uit. 
Tijdspad 
De kinderen krijgen het hele jaar boeken mee naar huis. Tijdens de drukke 
periodes delen de leerkrachten geen boeken uit. 
 
 
 
Thema’s die aanbod komen tijdens de introductiebijeenkomst:    

! Het uitleensysteem en de regels. 
! Het belang van voorlezen. 
! Voorleesroutines 
! Tips om thuis voor te lezen. 
! Lidmaatschap van de bibliotheek. 
! Educatieve tv/programma´s 
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Bijeenkomst 2: 
 
Aanvankelijk lezen 
 
In het begin van groep 3 leren de kinderen lezen. Dit gaat volgens van te 
voren vast gelegde duidelijke stappen. Ouders kunnen ook een grote rol 
spelen bij de ontwikkeling van dit proces. Door de kinderen op de juiste 
manier te begeleiden en te stimuleren leert het kind eerder lezen en 
ontwikkelt het kind veel leesplezier. Tijdens deze bijeenkomst leggen we de 
ouders uit wat de kinderen allemaal leren en op welke manier het 
aangeboden wordt. Aan de hand daarvan krijgen de ouders handvatten om 
thuis op de juiste manier hun kind te begeleiden in het leesproces. 
 
Doel  
 
Ouders kunnen hun kind thuis begeleiden tijdens het leren lezen. 
Specifiek 
Doordat ouders informatie gekregen hebben over de mondelinge 
taalvaardigheid, fonologisch en fonemisch bewustzijn en de kennis van de 
geschreven taal /letterkennis hebben ze voldoende handvatten om hun 
kind thuis te begeleiden bij het aanvankelijk lezen. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
95% van de kinderen heeft aan het eind van groep 3 avi 2beheersing of E3. 
90% van de ouders begeleiden hun kind thuis bij het leren lezen. 
Acceptabel 
 Je hebt altijd een groep kinderen die door een leesprobleem, bijvoorbeeld 
dyslexie, problemen hebben met het leren lezen. Daarom houden we er 
rekening mee dat 5% het eindniveau niet haalt. De 10% die we niet halen is 
omdat bij ons niet alle ouders Nederlands spreken of kunnen lezen. 
Realistisch 
Iedereen kan leren lezen. Vlot technisch lezen is nauwelijks afhankelijk van 
intelligentie of milieu. Daarom mogen wij van de meeste kinderen 
verwachten dat ze het eindniveau behalen. Zeker omdat er op school ook 
veel extra aandacht is voor het leren lezen.  
Tijdspad 
Om AVI 2 beheersing of E3 te halen heb je een heel schooljaar nodig 
 
 
Thema’s die aanbod komen: 

! Uitspraak van de fonemen              
! Elementaire leeshandeling        
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! Leerlijn technisch lezen 
! Voorlezen  
! Samen lezen 
! Begeleiding van ouders bij het lezen 

 

Bijeenkomst 3 
 
Voorlezen 
 
Deze bijeenkomst is voor alle ouders van groep 1 t/m groep 8. Voorlezen is 
belangrijk voor jonge kinderen maar ook voor oudere kinderen. Vaak wordt 
er gestopt met voorlezen als het kind zelf kan lezen. Door tijdens het voorlezen 
vragen te stellen kunnen ouders hun kind begeleiden in het begrijpen van 
een tekst en eventuele moeilijke woorden uitleggen. Hierdoor kan een kind 
zich blijven verbeteren en ontwikkelen. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de 
ouders uitleg over het belang van voorlezen,  ideeën om thuis te gebruiken 
tijdens het voorlezen en boekentips. 
 
Doel 
 
Ouders lezen thuis vaker voor. 
Specifiek 
Ouders zien in dat voorlezen een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling 
van de leesprestaties.  
Meetbaar - Evaluatiepunten 
Bij de enquête aan het eind van het jaar is  het aantal ouders dat voorleest 
aan de kinderen  met 10% toegenomen.  
Acceptabel 
Niet alle ouders zijn zich bewust van het belang van voorlezen. Dit besef 
moet zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen 
Realistisch 
Voorlezen hoeft nooit lang te duren. In ieder gezin moet er iemand tijd 
kunnen vinden om 10 minuten een boek voor te lezen.  
Tijdspad 
Een gedragsverandering kost veel tijd. Pas na een heel schooljaar zal er een 
verandering zichtbaar zijn. 
 
 
Thema´s die aanbod komen zijn: 

! Lezen is leuk. 
! Het belang van voorlezen. 
! Welke boeken kun je voorlezen 
! Hoe lees je voor. 
! Naar de bibliotheek 
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Bijeenkomst 4 
 
Technisch lezen 
 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ouders informatie over het belang van 
vlot leren lezen. Tevens krijgen ze informatie over de AVI niveaus die ze per 
groep moeten beheersen. Vooral het belang van voortgezet technisch lezen 
wordt behandeld. 
 
Doelen:  
  
Doelstelling 1 
 
Ouders kunnen hun kind thuis begeleiden tijdens het vlot leren lezen. 
Specifiek 
Ouders krijgen tijdens deze bijeenkomst een goed beeld van de 
doorgaande leeslijn. Ze kunnen nu hun kind op een goede manier 
begeleiden, zodat de kinderen vlot leren lezen. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
95% van de kinderen beheerst het AVI niveau wat verwacht wordt aan het 
eind van de doorlopen groep. 
90% van de ouders begeleiden hun kind thuis bij het leren lezen. 
Acceptabel 
 Je hebt altijd een groep kinderen die door een leesprobleem, bijvoorbeeld 
dyslexie, problemen hebben met het leren lezen. Daarom houden we er 
rekening mee dat 5% het eind niveau niet haalt. De 10% die we niet halen is 
omdat bij ons niet alle ouders Nederlands spreken of kunnen lezen. 
Realistisch 
Iedereen kan leren lezen. Vlot technisch lezen is niet nauwelijks afhankelijk 
van intelligentie of milieu. Daarom mogen wij van de meeste kinderen 
verwachten dat ze het eind niveau behalen. Zeker omdat er op school ook 
veel extra aandacht is voor het leren lezen.  
Tijdspad 
Alle leerlingen krijgen een schooljaar de tijd om het eind niveau te behalen. 
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Doelstelling 2 
 
De kinderen van de OLBS de Piramide hebben plezier in lezen 
Specifiek 
Als ouders betrokken zijn bij het lezen van hun kinderen en er positief 
tegenover staan, leert een kind dat lezen leuk en belangrijk is. Als een kind 
lezen leuk vindt en thuis veel leest, zal het lezen op school het kind veel 
makkelijker af gaan. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
Bij de leerling-enquête is er een stijging van 10% bij de vragen die over 
leesplezier gaan. 
Acceptabel 
 Er wordt op de Piramide veel gedaan aan het ontwikkelen van leesplezier.  
Realistisch 
Doordat ze op heel veel verschillende manieren in contact komen met 
boeken, is het realistisch om het leesplezier met 10% te laten toenemen.  
Tijdspad 
Dit is een doorlopend proces. 
 
 
Thema’s die aanbod komen: 

! Indeling van de AVI-niveaus  de nieuwe en de oude 
! Wat wordt er van de kinderen verwacht per AVI-niveau 
! Welk boek is geschikt voor uw kind. 
! Doorgaande leerlijn van technisch lezen 
! Leesplezier 
! Toetsing  
! Tips voor thuis. 
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Bijeenkomst 5: 
 
Begrijpend lezen 
 
Ouders vinden het erg moeilijk om hun kind te helpen als het moeite heeft 
met begrijpend lezen. Er zijn echter hele handige en praktische tips die ouders 
kunnen toepassen om hun kind daarbij te helpen. Niet alleen bij de kinderen 
die er moeite mee hebben, maar juist ook bij kinderen die voldoende scoren. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ouders voorbeelden en tips om thuis met 
hun kind te oefenen. 
 
Doel: 
  
Ouders begeleiden thuis hun kind bij begrijpend en studerend lezen 
Specifiek 
Als ouders betrokken zijn bij het lezen van hun kinderen en er positief 
tegenover staan, leert een kind dat lezen leuk en belangrijk is. Als een kind 
lezen leuk vindt en thuis veel leest, zal het lezen op school veel makkelijker  
gaan. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
Bij de leerling-enquête is er een stijging van 10% bij de vragen die over 
begeleiding thuis gaan. 70% van de leerlingen in groep 3 tot en met 8 
hebben een A-C score op de CITO-toetsen voor begrijpend lezen 
Acceptabel 
 Steeds meer ouders willen weten hoe zij hun kind kunnen begeleiden met 
begrijpend lezen. Er is dus een draagvlak aanwezig. 
Realistisch 
 De Piramide besteedt heel veel extra aandacht aan begrijpend en 
studerend lezen. De rol van ouders is daar een onderdeel van. 
Tijdspad 
De bijeenkomst moet uiterlijk in februari hebben plaats gevonden. 
We blijven ons op dit gebied ontwikkelen. 
 
 
 
Thema’s die besproken worden: 

! Vaardigheden  
! Strategieën 
! Leerlijn  
! Activiteiten voor thuis 
! Nieuwsbegrip XL 
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Bijeenkomst 6 
 
Beginnende geletterdheid 
 
De ontwikkeling van lezen begint al heel jong. Als baby begin je al met het 
ontwikkelen van je taalvaardigheid.                                                                    
Om te leren lezen in groep 3 moeten de kinderen eind groep 2 al een aantal 
vaardigheden beheersen. Door ouders bij dit proces te betrekken en thuis 
ook te oefenen op deze vaardigheden, maken kinderen een grotere kans op 
een vlotte lezer te worden. Als je al snel vlot kan lezen heeft dit een positieve 
invloed op de leerprestaties. Tijdens deze bijeenkomst krijgen de ouders 
voorbeelden van rijmpjes, versjes en oefeningen waarmee ze hun kind thuis 
kunnen stimuleren bij de ontwikkeling van beginnende geletterdheid. 
 
Doel 
 
De kinderen van groep 1 en 2 worden  thuis ook op verschillende manieren 
met letters in contact gebracht. 
Specifiek 
De meeste ouders hebben weinig tot geen idee wat ze voor oefeningen 
kunnen doen om hun kind de begeleiden bij het leren lezen. Door veel 
informatie vanuit school te geven willen wij de ouders bewust maken van de 
rol die zij daarin kunnen vervullen. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
De kinderen van groep 1 en 2 tonen veel meer interesse tijdens het 
aanbieden van letters in de klas 
Acceptabel 
 De leerkrachten van groep 1 en 2 besteden in de klas veel extra aandacht 
aan de letters.  
Realistisch 
 De Piramide besteedt heel veel extra aandacht aan de leerlijn van lezen. 
De rol van ouders is daar een onderdeel van. 
Tijdspad 
De bijeenkomst moet uiterlijk in februari hebben plaats gevonden. 
We blijven ons op dit gebied ontwikkelen. 
 
Thema´s die aanbod komen 

! Taalontwikkeling 
! Fonologisch en fonemisch bewustzijn 
! Woordenschatontwikkeling 
! Begrijpend luisteren 
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Bijeenkomst 7 
 
Woordenschat 
 
In een taalarm milieu horen kinderen 615 woorden per uur en leren de 
kinderen 750 woorden per jaar. Daar tegenover staat dat kinderen in een 
taalrijk milieu 2150 woorden per uur horen en 3000 woorden per jaar leren. 
Het is dus voor onze school erg belangrijk om de ouders bewust te maken van 
de woordenschatontwikkeling en wat zij daar thuis aan kunnen doen. Tijdens 
deze bijeenkomst geven we de ouders heel veel voorbeelden die kinderen 
helpen bij het vergroten van de woordenschat. 
 
Doel 
 
Ouders bieden hun kinderen meer activiteiten aan die de woordenschat 
vergroten. 
Specifiek 
De CITO-toetsen van woordenschat worden over het algemeen slecht 
gemaakt. Ouders hebben niet een duidelijk beeld wat zij thuis extra kunnen 
doen om de woordenschat van hun kind te vergroten. Door heldere tips en 
oefeningen aan ouders te geven kunnen ouders het aantal woorden die 
een kind per uur hoort en de woorden die ze per jaar leren vergroten. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
De groep kinderen met A-C score bij de CITO-toetsen voor woordenschat is 
met 10% toegenomen 
Acceptabel 
 We proberen al jaren de woordenschat bij kinderen te uit te breiden. Nu 
bieden we de kinderen verschillende activiteiten aan om de 
woordenschatontwikkeling zo maximaal mogelijk te ontwikkelen.  
Realistisch 
 Je hoort steeds meer berichten in de media over de invloed van de 
taalontwikkeling op de leerprestaties. Ouders stellen daardoor ook steeds 
hogere eisen aan hun kinderen en willen thuis de kinderen ook daarin 
begeleiden 
Tijdspad 
De bijeenkomst moet uiterlijk in februari hebben plaats gevonden. 
We blijven ons op dit gebied ontwikkelen. 
 
Thema´s die aanbod komen 

! Woordenschat ontwikkeling 
! Lezen 
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! Soorten boeken 
! Educatieve tv-programma´s 
! Voorlezen 
! Activiteiten en spelletjes 

Handboek 2: Verteltas 
De overheid ziet ouders en scholen als partners in opvoeding en onderwijs. 
We moeten samen kinderen structuur bieden, normen en waarden 
overdragen, persoonlijke zorg en aandacht geven. Een ouderbetrokkenheid 
op school realiseren, zodat je samen zorg draagt voor de ontwikkeling van de 
sociale en cognitieve vaardigheden is een erg ideaal beeld.  
Om de ouderbetrokkenheid te bevorderen bij het ontwikkelen van lezen en 
leesplezier, lenen we aan de ouders van groep 1 tot en met 4 de Verteltas uit.  
 
De Verteltas sluit aan bij de doelstellingen: 
 
De Verteltassen worden intensief gebruikt en het logboek wordt ingevuld. 
Specifiek 
Allereerst moeten de leerkrachten van groep 1 tot en met 4 tijd investeren in 
het promoten van de Verteltassen in de klas en de tassen op het geplande 
tijdstip ophalen en uitdelen. Ze moeten er zorg voor dragen dat alle tassen 
heel en compleet worden teruggebracht. Als de tas mee naar huis gaat en 
hij wordt niet gebruikt is dit een gemiste kans in de ontwikkeling van de 
leesprestaties bij onze kinderen. Daarom moeten ouders en kinderen 
enthousiast gemaakt worden, zodat de tas intensief gebruikt wordt. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
Bij de enquête aan het eind van het jaar is  het aantal dat voor leest aan de 
kinderen  met 10% toegenomen. Ook de ingevulde bladzijdes van het 
leeslogboek kunnen een beeld geven of er voorgelezen wordt of niet. 
Acceptabel 
Niet alle ouders zijn zich bewust van het belang van voorlezen. Dit besef 
moet zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen 
Realistisch 
Voorlezen hoeft nooit lang te duren. In ieder gezin moet er iemand tijd 
kunnen vinden om 10 minuten een boek voor te lezen. De leerkrachten 
krijgen hulp van ouders  bij het uitdelen, innemen en controleren van de 
Verteltassen. 
Tijdspad 
Een gedragsverandering kost veel tijd. Pas na een heel schooljaar zal er een 
verandering zichtbaar zijn. 
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Ouders lezen thuis vaker voor. 
Specifiek 
Ouders zien in dat voorlezen een belangrijke rol speelt bij de ontwikkeling 
van de leesprestaties.  
Meetbaar - Evaluatiepunten 
Bij de enquête aan het eind van het jaar is  het aantal dat voorleest aan de 
kinderen  met 10% toegenomen. Ook de ingevulde bladzijdes van het 
leeslogboek kunnen een beeld geven of er voorgelezen wordt of niet. 
Acceptabel 
Niet alle ouders zijn zich bewust van het belang van voorlezen. Dit besef 
moet zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen 
Realistisch 
Voorlezen hoeft nooit lang te duren. In ieder gezin moet er iemand tijd 
kunnen vinden om 10 minuten een boek voor te lezen.  
Tijdspad 
Een gedragsverandering kost veel tijd. Pas na een heel schooljaar zal er een 
verandering zichtbaar zijn. 
 
 
 
Kinderen zijn enthousiast over boeken en (voor)lezen. 
Specifiek 
Ouders krijgen regelmatig een tas met materialen en een prentenboek thuis 
waar hun kind enthousiast over is. Dit programma is laagdrempelig en ouders 
hoeven geen moeite te doen om een prentenboek uit te zoeken of te gaan 
halen. De stap om samen met hun kind te gaan zitten lezen is daardoor veel 
kleiner geworden. Door te ervaren dat samen lezen leuk is, willen wij de 
argumenten om niet voor te lezen wegnemen bij de ouders. 
Meetbaar - Evaluatiepunten 
Bij de enquête aan het eind van het jaar is  het aantal ouders dat voorleest 
aan de kinderen van groep 1 en 2 met 10% toegenomen. In de klas wordt bij 
het inleveren van de tassen gevraagd bij wie het boek is voorgelezen en 
door wie. De leerkrachten moeten daarin ook een stijgende lijn ervaren. 
Acceptabel 
Niet alle ouders zijn zich bewust van het belang van voorlezen. Dit besef 
moet zich in de loop van de tijd verder ontwikkelen 
Realistisch 
Voorlezen hoeft nooit lang te duren. In ieder gezin moet er iemand tijd 
kunnen vinden om 10 minuten een boek voor te lezen. Tijdens de drukke 
periodes delen de leerkrachten geen boeken uit. 
Tijdspad 
De kinderen krijgen het hele jaar de tassen mee naar huis. Tijdens de drukke 
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periodes delen de leerkrachten geen tassen uit. 
 
 
 
Wat is een Verteltas? 
“1Een Verteltas is een stoffen tas, met een prentenboek als hoofdthema en 
additionele middelen om kinderen en ouders aan te moedigen samen te 
lezen en daarvan te genieten. De inhoud van de Verteltas brengt verhalen 
voor kinderen tot leven, helpt kinderen spelenderwijs ideeën, gevoelens en 
verhoudingen te verkennen, en mondelinge, organisatorische en sociale 
vaardigheden te ontwikkelen. In de tas is ondersteunend materiaal aanwezig 
om de woordenschat te vergroten en taal, geletterdheid, 
rekenvaardigheden en wereldoriëntatie te bevorderen. De Verteltas 
stimuleert het leesplezier, breidt de woordenschat uit van ouder en kind en 
bevordert ouderparticipatie bij het onderwijs.” 
 
De OLBS de Piramide heeft de Verteltassen zelf gemaakt en de materialen 
daarvoor  aangeschaft. Hierdoor hebben we zelf invloed kunnen uitoefenen 
hoe de tassen eruit zien en welke materialen. De tassen zijn gemaakt met 
behulp van moeders. De financiën voor de Verteltassen zijn uit de subsidie 
ouderkamer verleent.  
Voor de groepen 1 en 2 zijn er begin volgend jaar 30 Verteltassen 
beschikbaar en voor de groepen 3 en 4 zijn er 30 tassen op school aanwezig. 
De Verteltassen van de groepen 1 en 2  zijn voornamelijk gericht op het 
bevorderen van de ouderbetrokkenheid bij het ontwikkelen van de 
woordenschat, geletterdheid, aanvankelijk lezen, wereldoriëntatie en 
leesplezier. De Verteltassen van de groepen  3 en 4 willen de 
ouderbetrokkenheid bevorderen en de leerprestatie ontwikkelen van  
leesplezier , woordenschat technisch lezen en wereldoriëntatie.   
De tassen willen we op meerdere manieren inzetten.  

• De leerkracht  kan de tas gebruiken als deze  past bij een bepaald thema wat 
op dat moment behandeld wordt in de groep. Ze hebben dan gelijk 
materialen en boeken rond het thema.  

• Per groep krijgt elk kind in de groep een  Verteltas mee naar huis en brengen 
hem naar een week weer terug op school.  

• Voor ouders die een kind hebben,  dat jonger is dan 4 jaar, is het mogelijk om 
een tas uit te kiezen om hiermee deze met hun kind in de leesruimte te gaan 
lezen/werken.  

 
 
 
 
 
 

                                                
1 (Efrat de Groot-Yadgar, februari 2009) 
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Wat zit er allemaal in de tas. 
Aan elke tas zit een label aan de buitenkant met een tekst die ouders er 
opwijst hoe ze met de tas om moeten gaan en aan de achterkant staan de 
materialen die er in horen te zitten. De kleur van de label geeft aan of het 
een moeilijke of makkelijke tas is. 

• De handleiding over het gebruik van de Verteltas en de regels. 
• Een logboek 
• Een prentenboek/voorleesboek 
• Een informatief boek   
• Leesboekje (alleen bij groep 3 en 4) 
• Materialen, die in kleine tasjes per materiaal in de Verteltas zitten. 
• Een MP-3 speler met het voorgelezen verhaal. 

 
De leeswijzer:  
Voor de ouders moet het duidelijk zijn wat de bedoeling is van de Verteltas 
en wat ze er mee kunnen doen. Elke Verteltas heeft zijn eigen leeswijzer met  
tips en suggesties die aansluiten bij de boeken en materialen die zich in de 
tas bevinden. 
Wat moet er allemaal in de leeswijzer staan: 

• Titel en schrijver van het boek 
• Hoe werkt de Verteltas (uitleg) 
• Tips om te werken met de leestas (voorleestips). 
• Logboekbladzijdes waar de ouders een reactie kunnen invullen. 

Wat wordt er verwacht van de ouders 
• Van de ouders verwachten we dat ze het prentenboek aan hun kind 

voorlezen en dat ze hun kind stimuleren om de bijgevoegde materialen te 
gebruiken. 

• Dat er zuinig omgegaan wordt met de  tas, de boeken en de materialen. 
• Alle materialen schoon, heel en compleet terug gebracht worden op school 

op de van te voren afgesproken datum. 
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De werkwijze: 
Er zijn Verteltassen voor de groepen 1 tot en met 4. De tassen zijn 
onderverdeeld in twee groepen 30 tassen voor de groepen 1 en 2 en 30 
tassen voor de groepen 3 en 4. Om de beurt krijgt een groep een aantal 
tassen mee naar huis. Welke groep er aan de beurt is staat in de 
jaarplanning. Twee moeders uit de Oudercommissie zijn verantwoordelijk voor 
het uitdelen, innemen, controleren, repareren of compleet maken van de 
Verteltassen. Zij coördineren dit bij alle groepen. De leerkracht moet in de 
gaten houden of dit daadwerkelijk allemaal gebeurt. De leerkracht speelt 
ook een grote rol in het enthousiasmeren van de kinderen en de ouders. De 
kinderen en de ouders moeten zich er bewust van zijn dat de tas op tijd terug 
gebracht moet worden en dat de tas heel en compleet is. Als dit niet het 
geval is geven de moeders die de activiteit coördineren dit door aan de 
betreffende leerkracht en de leerkracht spreekt de ouders hierop aan.  Aan 
het eind van het schooljaar worden alle Verteltassen gewassen en de 
materialen schoon gemaakt. 
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Inhoudsopgave: 
 
Uitleg over het gebruik en de regels van de verteltas 1 
Wat zit er in de tas       2 
Tips om te werken met de  Verteltas    3 
Logboek        4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
© maart 2011 De Piramide Rotterdam 18VR00 

 
 
 
 
Regels van de verteltas 
Uw kind heeft de Verteltas van RAF mee naar huis gekregen. U 
mag deze tas een hele week thuis gebruiken. In de brief die met 
de tas is meegegeven staat de datum wanneer u de tas mee 
terug moet geven. De Verteltas is met zorg gemaakt en 
samengesteld. Wilt u er echt voor zorgen dat er met de tas heel 
zorgvuldig wordt omgegaan, zodat uw kind hem weer compleet 
en onbeschadigd na een week mee terug neemt naar school. Op 
school worden alle tassen gecontroleerd. Deze tas is dus compleet 
en onbeschadigd met uw kind mee naar huis gegeven. Als dit niet 
het geval is moet u direct contact opnemen met de leerkracht 
van uw kind. 
Achter in dit logboek mag uw kind een tekening maken over het 
prentenboek en willen wij u vragen om een paar vragen te 
beantwoorden. 
Enkele tips om de Verteltas mooi en compleet te houden: 

• Leg de tas op een veilige en schone plek. Uw kind mag er 
alleen onder begeleiding mee spelen. 

• Laat uw kind niet alleen met de spelletjes spelen. De 
spelletjes zijn kwetsbaar en gaan snel stuk. 

• Op de MP-3 speler staat het verhaal van het prentenboek. 
Uw kind kan onder toezicht zelf naar het verhaaltje luisteren 
en ondertussen in het boek de plaatjes bekijken.  

• Als er per ongeluk toch iets met de tas gebeurt neemt u dan 
contact op met de leerkracht. 

• Bespreek de tas niet in één keer, maar verdeel dit over de 
dagen. Herhaal en speel de spelletjes opnieuw. Zo leert uw 
kind het meeste. 
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Mijn kind heet: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
Mijn kind vond de Verteltas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
Wat vindt u van de Verteltas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
 
Mijn kind vond het prentenboek 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
 
Wat vindt u zelf van het prentenboek? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
 
Wilt u ons verder nog iets laten weten? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . .  
heeft hier een hele mooie tekening over het boek gemaakt. 
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Informatie voor op de website van  Openbare 
Literaire Basisschool de Piramide 
 Lezen: 
De Piramide besteedt heel veel aandacht aan het leren lezen en leesplezier.       
Lezen is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Voor alles wat uw 
kind in de loop van de tijd gaat leren moet hij/zij vlot kunnen lezen en de tekst 
kunnen begrijpen. Daarom zetten wij extra tijd, materialen, begeleiding en 
activiteiten in bij ons op school om lezen en leesplezier te ontwikkelen en te 
behouden. Wij zijn dus iedere dag bezig met lezen. 
Samen thuis lezen  vinden kinderen leuk. Het bevordert het leesplezier en de 
kinderen krijgen het gevoel dat u betrokken bent bij hun leerproces. Door aan 
uw kind te laten zien dat ook u lezen belangrijk vindt, kunt u uw kind 
aanmoedigen en ondersteunen. Hoe regel je het thuis om regelmatig samen 
te lezen, te zorgen dat het leuk blijft en niet altijd op de zelfde manier hoeft te 
doen. 
Hieronder staan een aantal tips: 

1. Lees op een vast moment van de dag voor, bijvoorbeeld voor het slapen 
gaan. Lees ongeveer 10 minuten per dag voor. Het is niet erg als u is een keer 
overslaat, maar laat het geen gewoonte worden. 

2. Kijk af en toe samen met uw kind(eren) televisie en praat erover. 
3. Lees samen een kindertijdschrift of weekkrant voor de jeugd, bijvoorbeeld 

Kidsweek Junior in de klas. Praat met elkaar over wat u samen gelezen hebt, 
bijvoorbeeld tijdens het eten. 

4. Vraag het liefst elke dag wat u kind(eren) op school heeft/hebben gedaan. 
5. Lees voor op een gezellige knusse plek in het huis. Laat uw kind zelf het 

(prenten)boek pakken. 
6. Als u samen aan het lezen bent mogen jullie niet gestoord worden. 
7. Gebruik lezen ook tijdens het boodschappen doen (een boodschappenlijstje 

maken (dit kan geschreven of getekend zijn)), koken (recepten lezen of 
ingrediënten) en dergelijke. 

8. Maak briefjes voor uw kind met kleine boodschappen erop en leg/plak ze op 
verschillende plekken. Hiervoor hoeft uw kind niet te kunnen lezen. Als uw kind 
niet kan lezen komt zij/hij vanzelf naar u toe en kunt u het voorlezen. 

9. Vanaf dat een kind een paar maanden oud is kun je al voorlezen. Ze kunnen 
dan naar de plaatjes kijken, luisteren naar uw stem en wijzen naar de plaatjes 
die ze zien.  

10. Als u meer kinderen heeft, probeer dan zoveel mogelijk apart aan uw 
kinderen voor te lezen.  

11. Vraag soms ook eens iemand vanuit uw omgeving of ze willen voorlezen, 
bijvoorbeeld opa, oma, een ouder kind of buurkinderen.  

12. Zorg dat het voorlezen altijd iets gezelligs heeft. 
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13. Een goed prentenboek mag je best vaker voorlezen. Uw kind vindt dat 
absoluut niet erg. Soms denkt u  “alweer” een kind heeft dat gevoel niet. 

14. Praat af en toe tijdens een gewone situatie over een verhaal wat u 
regelmatig heeft voorgelezen. 

15. Gebruik versjes voor het eten, aankleden en naar bed gaan. (zie groep 1 en 
2). 

16. Bezoek regelmatig samen de bibliotheek. 
17. Als u zelf ook af en toe leest motiveert dit uw kind ook om te gaan lezen. 
18. Abonneer uw kind(eren) op een tijdschrift. 
19. Maak samen een boek. Maak een mooie kaft  met een titel, verzin zelf een 

verhaaltje en geef de bladzijdes een nummer. U kunt het eventueel zo maken 
dat er af en toe nog een bladzijde aan toe gevoegd kan worden. Eventueel 
kunt u er foto’s of plaatjes uit tijdschriften bij plakken. 

20. Geef uw kind als dat mogelijk is af en toe een boek cadeau.  Er zijn veel leuke 
boekjes voor weinig geld. 

 
Voorlezen: 
Voorlezen helpt uw kind bij zijn taalontwikkeling. Een kind leert door 
voorlezen luisteren, het volgen van een verhaal en nieuwe woordjes. 
Samen een boekje lezen op de bank met iets lekkers of voor het slapen 
gaan is ook erg goed voor de band ouder-kind. 
Hoe lees ik voor? 
Je kunt al heel vroeg beginnen met voorlezen. Bij een baby kunt u zingen 
en samen plaatjes kijken en daar van alles bij vertellen. Als uw kind wat 
ouder is kunt u korte verhaaltjes voorlezen. De verhaaltjes kunnen dan met 
het ouder worden van uw zoon of dochter steeds langer en moeilijker 
worden. Prentenboeken zijn voor jonge kinderen erg geschikt om uit voor 
te lezen. U leest voor en uw zoon of dochter kijkt naar de plaatjes. Praat 
eerst samen over de plaatjes die bij het verhaal horen. Als uw kind ouder 
wordt, zijn leesboeken die bij hun leeftijd passen leuk om voor te lezen. Er 
komen steeds minder plaatjes in te staan en veel meer tekst. U redt het 
dan niet om een boek in één keer uit te lezen, lees iedere keer, 
bijvoorbeeld een hoofdstuk en voordat u gaat lezen bespreek samen wat 
er in de vorige hoofdstukken allemaal gebeurd is. Onder de snelkoppeling 
“tips om voor te lezen” staan per leeftijdsgroep een aantal boeken die 
leuk zijn om voor te lezen. 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 
© maart 2011 De Piramide Rotterdam 18VR00 

 
 
 
 
Voorlees tips: 
Stop niet met voorlezen als uw kind al kan lezen. Kinderen vinden het fijn om 
voorgelezen te worden .  Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van de 
woordenschat en verbetert de luistervaardigheid. Als kinderen luisteren naar 
voorgelezen verhalen, doen ze ervaringen op, die ze misschien nooit in het 
echt meemaken. 

1. Zorg ervoor dat u een boek voorleest dat past bij de ontwikkeling van uw kind. 
De bibliotheekjuf, de verkoopster en de leerkracht van uw kind kunnen u daar 
goed in adviseren. 

2. Lees het boek eerst zelf (gedeeltelijk) door, zodat u weet waar het verhaal 
over gaat. 

3. Bekijk voordat u gaat lezen samen het boek. Wat is de titel, welk plaatje staat 
erop, hoe ziet de achterkant eruit, wat is de rug van het boek, waar zou het 
verhaal over gaan, wie heeft het boek geschreven en getekend. 

4. Zorg voor een rustige omgeving tijdens het voorlezen. 
5. Probeer de zinnen rustig en duidelijk uit te spreken. 
6. Je mag best gebaren gebruiken tijdens het voorlezen. 
7. Controleer af en toe of uw kind begrijpt wat u aan het lezen bent. 
8. Soms begrijpt een kind niet waar over het verhaal precies gaat. U kunt daar 

bij helpen. Laat uw kind tijdens het voorlezen vragen stellen als het iets niet 
begrijpt en neem dan de tijd voor het antwoord. 

9. Laat uw kind tussen door voorspellen hoe het  verhaal verder zal gaan. 
10. Wijs de woorden aan terwijl u leest.  Geef duidelijk aan dat de zin van links 

naar rechts loopt. 
11. Bespreek de plaatjes eerst in eenvoudige woorden die bij het verhaal horen 

en lees daarna pas het verhaal wat bij de tekening hoort. 
12. Praat tijdens het voorlezen over wat er zou kunnen gebeuren (“wat denk je 

dat er gaat gebeuren?”). 
13. Laat uw kind actief meedoen, bijvoorbeeld door de bladzijdes om te slaan of 

plaatjes aan te wijzen. 
14. Als uw kind tijdens het voorlezen de aandacht verliest, stop dan gerust en ga 

eventueel later weer verder of kies een ander boek. 
15. Probeer veel oogcontact te hebben tijdens het voorlezen. 
16. Probeer tijdens het voorlezen de omgeving om ons heen erbij te betrekken. 

De onderwerpen die in boeken voorkomen zijn vaak terug te vinden in onze 
dagelijkse omgeving. Dit bevordert de woordenschat. 
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Hoe leren kinderen lezen en hoe kunt u ze daar bij begeleiden 
U kan uw kind(eren) altijd helpen bij het lezen. Wat u kunt doen is afhankelijk 
van de leeftijd van uw kind. Daarom hebben wij hieronder het leren lezen 
verdeeld in leeftijdsgroepen namelijk kleuters, 5 tot en met 7 jaar en 8 tot en 
met 12 jaar. 
 
Kleuters: 
In groep 1 en 2 beginnen de leerkrachten al met de voorbereidingen op het 
leren lezen in groep 3. Door prentenboeken, taalspelletjes, kringgesprekken, 
rijmen krijgt uw kind al een basis om te gaan leren lezen. Spelenderwijs komt 
uw kind in aanraking met letters en boeken. Aan het eind van groep 2 moet 
uw kind 15 letters kunnen benoemen en aanwijzen. 
Als u thuis leest laat dit ook zien aan uw kind, bijvoorbeeld bij het maken en 
lezen van een boodschappen briefje of recept. U kunt hier ook uw kind bij 
betrekken. 
Wijs woorden of letters aan: 
Als u voorleest laat dan uw kind meekijken en wijs af en toe een woord of 
letter aan (“kijk daar staat een letter van jouw naam!”). 
Spelletjes: 
Speel af en toe een spelletje met uw kind. Spelletjes zijn goed voor de 
ontwikkeling en bevordert de taal en het lezen. Enkele voorbeelden zijn: 
puzzels, rijmpjes, liedjes of raadspelletjes. Achter de link spelletjes staan enkele 
voorbeelden. 
Geef uw kind eigen schrijfspullen: 
Stimuleer het schrijven van letters en woordjes, zoals bijvoorbeeld zijn/haar 
eigen naam, papa, mama of een naam van een broer of zus. In het begin 
schrijft u eerst het woord en laat het dan naschrijven. 
Uitspraak van de letters: 
Spreek de letters niet uit zoals in het alfabet, maar zoals ze klinken. Voor het 
leren lezen is het belangrijk dat u de letters op de juiste manier uitspreekt.  
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Kinderen van 5 tot en met 7 jaar: 
In groep 3 leert uw kind lezen. Eerst beginnen ze met het leren van losse letters 
en proberen ze woorden te maken van de letters die ze al geleerd hebben. 
Ze lezen eerst de losse letters en door ze aan elkaar te plakken lezen ze het 
hele woord. Aan het eind van groep 3 moet uw kind AVI 2 beheersing 
hebben of E3. 
Doe veel spelletjes en activiteiten met uw kind.  Oefen thuis met de letters die 
uw kind op school heeft geleerd. Bij de groepen twee kun je in de klas zien 
aan welke letter ze werken of u vraagt dit aan de leerkracht. Thuis kunt u 
allerlei spelletjes rondom de geleerde letter doen. Hieronder staan enkele 
voorbeelden: 

!  Kijk in reclamefolders, kranten, tijdschriften, enz. en zoek naar letters die uw 
kind al geleerd heeft. Met een balpen of een stift kunt u deze omcirkelen. 

!  Speel met de geleerde letter het spelletje ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet en het 
begint met de letter….’. 

!  Laat uw kind woorden maken op de computer of op een blaadje met de 
letters die hij/zij al geleerd heeft. In groep 3 leren ze de letters als schrijfletter 
en op de computer staan ze als hoofdletter, daarvoor kunt u eventueel de 
schrijfletter op de toetsen van de computer met stickers plakken. Vraag aan 
de leerkracht wat de juiste schrijfwijze is van de letters. 

!  Maak een eigen boekje. Elke keer als uw zoon of dochter een letter heeft 
geleerd mag hij een hele bladzijde vullen met tekeningetjes, plaatjes of 
schrijven van woorden waar die letter in voorkomt. 

!  Maak samen met uw kind lijstjes, bijvoorbeeld een boodschappenlijstje, een 
verlanglijstje voor een verjaardag of Sinterklaas. Laat uw kind zoveel mogelijk 
letters van de woorden zelf opschrijven. Met een boodschappenbriefje kunt u 
ook samen boodschappen doen en uw kind mag de boodschappen die 
nodig zijn oplezen. 

!  Schrijf af en toe naar iemand een kaartje of een brief. Het geeft niet als u 
moet helpen bij de woorden die moeilijk zijn of bij de letters die ze nog niet 
hebben geleerd. 

!  Spreek de letters niet uit zoals in het alfabet, maar zoals ze klinken. Voor het 
leren lezen is het belangrijk dat u de letters op de juiste manier uitspreekt. 
Hieronder staan enkele voorbeelden hoe u ze uit moet spreken. Als u het 
moeilijk vindt of niet weet of u het op de juiste manier uitspreekt kunt u altijd 
aan de leerkracht van uw kind om de juiste uitspraak vragen. 
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Uitspraak van de letters: 
Letter  Spreekt u uit als 
m geen em, maar mmm, zoals in maan 
r geen er, maar rr, zoals in reus 
v Geen vee, maar vvv, zoals in vis 
i geen ie maar, zoals in pim 
s geen es, maar ssss als een slang, zoals in sok 
aa aaa, als in haan 
p geen pee, maar pu, met een bijna onhoorbare u, zoals in puk 
e geen ee, maar è, zoals in les 
t Geen thee, maar t, zoals in test 
ee eee, zoals in been 
n niet en, maar nnnn, zoals in nee 
b niet bee, maar bu met een bijna onhoorbare u 
oo Ooo, zoals in oog 
d niet de, maar du, met een bijna onhoorbare u 
oe Oe, zoals in doek 
k Niet ka, maar k zoals in kast 
ij ij, zoals in ijs 
z geen zet, maar zzzz, zoals in zoem 
h geen haa, maar hu, met een bijna onhoorbare u 
w Geen wee, maar wu, met een bijna onhoorbare u 
o Geen oo, maar ò, zoals in sok 
a à, zoals in zak 
u Geen uu, maar ù, zoals in bus 
eu Eu, zoals in reus 
j Geen jee, maar ju met een bijna onhoorbare u, zoals in jas 
ie Geen i en e, maar als in ziet 
l Geen el, maar lll, zoals in lief 
ou ou, zoals in fout 
uu uu, zoals in uur 
g Geen gee, maar ggg, zoals in gaaf 
ui ui, zoals in uil 
au Au, zoals je au zegt als je pijn hebt 
f geen ef, maar ffff, alsof er uit een fietsband een beetje lucht ontsnapt 
ei Ei, zoals een ei vaneen kip 
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Hakken en plakken: 
Als uw kind moeite heeft om een woord te lezen of op te schrijven. Dan kunt u 
helpen door elke letter afzonderlijk te lezen (van links naar rechts), beginnend 
bij de eerste letter, bijvoorbeeld r-eu-s.  Spreek daarna de letters weer als 
geheel uit (het hele woord) en lees het vloeiend: reus. 
 
Boeken: 
Je kunt boeken in huis halen die aansluiten bij wat ze leren in de groep 3. 
Vraag aan de leerkracht van uw kind op welk niveau uw kind leest. De 
boekhandel en de bibliotheek kunnen u adviseren welke boeken geschikt 
zijn. Kijk ook naar het hoofdstukje “welk boek is geschikt voor uw kind”. 
 
Welke letters heeft uw kind tot nu toe aangeboden gekregen: 
 
Groep 1 en 2 
periode letters 
Voor de Herfstvakantie  
Voor de Kerstvakantie  
Voor de Voorjaarsvakantie  
Voor de Meivakantie  
Voor de Grotevakantie  
 
Groep 3 
kern Structuur woorden letters 
1 ik, maan, roos, vis, sok, aan, pen, en m  r  v  i  s  aa  p  e 
2 teen, een, neus, buik, oog t, ee, n, b, oo 
3 doos, poes, koek, ijs, zeep d, oe, k, ij z 
4 huis, hek, weg, bos, zak, hut h, w, o, a, u 
5 reus, jas, riem, bijl, hout, vuur eu, j, ie, l, ou, uu 
6 geit, uil, pauw, duif, ei g, ui, au, f, ei 
7  sch- , -ng, -b/-d 
8 ja, zo, nu  –nk, -ch, -cht, -tje,-je,-

pje 
9  -aai, -ooi, -oei, ei/ij 
10  -eeuw, -ieuw, uw 
11  ou, au 
12   
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Kinderen van 8 tot en met 12 jaar: 
Vanaf groep  4 en 5 oefenen ze op het vlot leren lezen van teksten. Aan het 
eind van groep 4 moet uw kind AVI 5 beheersing hebben of E4 en aan het 
eind van groep 5 moet uw kind AVI 8 beheersing hebben of E5. Ook in de 
groepen 6 tot en met 8 wordt veel extra aandacht besteedt aan lezen, zodat 
het lezen steeds vlotter gaat en minder energie kost. Dit hebben ze ook nodig 
om te tekst die ze lezen te kunnen begrijpen. Vanaf groep 4 starten we ook 
met begrijpend en in de hogere groepen studerend lezen. Begrijpend lezen is 
begrijpen wat er in de tekst wordt verteld. Bij studerend lezen probeer je 
gebruik te maken van de informatie die in de tekst geschreven staat, 
bijvoorbeeld voor een spreekbeurt of een toets. 
Ook al kan uw kind al lezen. Samen lezen blijft belangrijk. Dit kunnen teksten 
zijn die uw kind interesseren en vragen stellen voor het lezen, tijdens  en na 
het lezen. 
Vragen voor het lezen: 

!  Vraag voor af of uw kind kan voorspellen waar de tekst over gaat aan de 
hand van de kaft, titel, plaatjes of een eerder gelezen stukje. 

!  Kijk door middel van vragen stellen wat uw kind al weet van het onderwerp. 
!  Wat wil je te weten komen over het onderwerp of het verhaal. 
!  Bepaal samen wat jullie te weten willen komen na het verhaal gelezen te 

hebben. 

Vragen tijdens het lezen: 
!  Heb je al een antwoord op de vraag gekregen? 
!  Heb je al iets gelezen wat belangrijk of leuk is om te onthouden. 
!  Hoe zal het verhaal verder gaan? 

Vragen na het lezen: 
!  Heb je antwoord gekregen op de vragen. 
!  Vertel in het kort waar het verhaal over is gegaan. 
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Tips om met uw kind thuis op een goede manier te oefenen met lezen: 

!  Laat uw kind zelf de tekst die jullie gaan lezen uitkiezen. 
!  Lees samen hardop de tekst. 
!  Laat uw kind daarna alleen de tekst hardop lezen. 
!  Als laatste praat u samen over het verhaal en wat er goed ging tijdens het 

lezen. 
!  Als uw kind moeite heeft met lezen, probeer dan heel geduldig te zijn. U kunt 

dan eventueel om de beurt een zin lezen. 
!  Als uw kind moeite heeft met een bepaald woord, herhaal dan het woord en 

lees de zin nog een keer helemaal voor  en laat uw kind deze zin dan 
herhalen. 

!  Samen lezen moet leuk en ontspannen zijn.  Als uw kind goed zijn best doet of 
goed gelezen heeft moet u dit ook benoemen, dit geeft uw kind 
zelfvertrouwen.  

!  Uw kind kan om meerdere redenen meer tijd nodig hebben om  de letters 
zich eigen te maken en vlot te leren lezen. Onze school doet heel veel extra 
voor de kinderen die moeite hebben met (leren) lezen, bijvoorbeeld extra 
leestijd, begeleiding en oefeningen. Ook u kan hier een grote bijdrage aan 
leveren. Lezen leer je namelijk door heel veel te lezen. Thuis veel oefenen en 
samen lezen kan dan ook helpen bij de ontwikkeling van lezen. Doe dit wel 
altijd in overleg met de leerkracht. Zodat u het op de zelfde manier aanbiedt. 
Hierdoor leert uw kind sneller lezen.  
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Hoe weet u welk boek geschikt is voor uw kind? 
Op de meeste boeken staat het AVI- en CLIB-niveau aangegeven aan de 
binnenkant of de achterkant van een boek. Het technische leesniveau is 
aangegeven met AVI (dit kunt u aan de leerkracht van uw kind vragen). Clib 
geeft aan hoe moeilijk een tekst is op het gebied van begrijpend lezen. Bij de 
bibliotheek staat het AVI-niveau aangegeven onderaan de rug van een 
boek. De E, A, B en C geven aan voor welke leeftijd het boek geschikt is.  
Onlangs is het AVI-systeem vernieuwd. Niet in alle boeken staan in het nieuwe 
systeem.  Hieronder staat in een tabel weergegeven waarin u kunt aflezen 
welk niveau het meest geschikt is voor uw kind. 
 
AVI	  oud	   AVI	  nieuw	   CLIB	   bibliotheek	   groep	  (NL)	  
1	   AVI-‐S	   CLIB-‐S	  

E-‐boeken	  

3	  begin	  
1	  en	  2	   AVI-‐M3	   CLIB-‐3	   3	  midden	  
2	  en	  3	   AVI-‐E3	   3	  einde	  
3,	  4	  en	  5	   AVI-‐M4	   CLIB-‐4	   4	  midden	  
4,5	  en	  6	   AVI-‐E4	  

A-‐boeken	  
4	  einde	  

5	  en	  6	   AVI-‐M5	  
CLIB-‐5	  

5	  midden	  
6,7	  en	  8	   AVI-‐E5	  

B-‐boeken	  

5	  einde	  
7,	  8	  en	  9	   AVI-‐M6	  

CLIB-‐6	  
6	  midden	  

8	  en	  9	   AVI-‐E6	   6	  einde	  
8	  en	  9	   AVI-‐M7	  

CLIB-‐7	  
7	  midden	  

>	  9	   AVI-‐E7	   7	  einde	  
>	  9	   AVI-‐P	   CLIB-‐8	   >	  7	  
	  	   	  	   CLIB-‐P	   >	  8	  
 
Legenda:  
	  	   Staat	  voor:	  
AVI	   technisch	  leesniveau	  
CLIB	   begrijpend	  leesniveau	  
M	   Midden	  
E	   Einde	  
S	   Start	  
P	   Plus	  
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Boekentips 
 
Groep 1: 

 

 Floor Tussen de regels. 
Geschreven door: 
Marjon Hoffman 

 

Prinses Arabella gaat 
naar school. 
Geschreven door: 
Mylo Freeman 

Als je verliefd bent, moet je altijd aan je 
beste vriendin vertellen op wie! En anders 
moet je niet raar opkijken als ze stiekem je 
dagboek leest. Zo doet Floor een 
schokkende ontdekking in het dagboek van 
Margreet, en wou ze eigenlijk dat ze het 
nooit gelezen had 

Prinses Arabella is blij: ze mag eindelijk naar 
school. Op school leert ze tellen, buiten en 
lintjes doorknippen. Op een dag mogen alle 
prinsesjes hun lievelingsdier meenemen naar 
school. Kun je raden welk dier Arabella 
meeneemt? 

 

Wij gaan op 
berenjacht. 
Geschreven door: 
Michael Rosen en 
Helen Oxenbury 

 

Raf 
Geschreven door: 
Anke de Vries 

Vier kinderen gaan met hun vader op 
berenjacht. Ze beleven allerlei spannende 
avonturen. Sneeuwstormen, kolkende 
rivieren en donkere wouden. En dan komen 
ze een echte beer tegen...  
 

Benjamin en zijn knuffel Raf zijn 
onafscheidelijk. Maar op een dag is Raf 
nergens meer te vinden. Benjamin is 
ontroostbaar. Gelukkig ligt er de volgende 
dag een kaart in de bus. Van Raf! Hij is 
gevonden en maakt een reis door Afrika. 

 

Agent en Boef 
Geschreven door: 
Tjibbe Veldkamp en 
Kees de boer 

 

Het grote 
monstercircus. 
Geschreven door: 
Stern Nijland 

Boef is voor de zoveelste keer ontsnapt. Hij 
heeft alle lijm van de school gestolen en de 
kinderen en de juf aan het schoolplein 
vastgeplakt. Natuurlijk wil Agent Boef 
pakken. Zal hem dat lukken? 

Een kleurrijk verhaal over vriendelijke 
monsters die bij het circus gaan. maar alleen 
de grote monsters mogen in de piste. het 
klein monstertje Fien vindt dat niet eerlijk. Kan 
zij het circus veranderen? 
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De afbeeldingen en teksten zijn overgenomen van de website van Bol.com 
Groep 2: 
 

 

 Floor Tussen de regels. 
Geschreven door: 
Marjon Hoffman 

 

Aap, Beer, Cheeta 
Geschreven door: 
Henriette 
Boerendans 

Als je verliefd bent, moet je altijd aan je 
beste vriendin vertellen op wie! En anders 
moet je niet raar opkijken als ze stiekem je 
dagboek leest. Zo doet Floor een 
schokkende ontdekking in het dagboek van 
Margreet, en wou ze eigenlijk dat ze het 
nooit gelezen had 

Met dit alfabet leer je niet alleen alle letters 
kenen, maar ook zesentwintig verschillende 
dieren. Hoe beweegt een aap? wat doet een 
beer in de winter? En hoe jaagt een cheeta? 
in dit boek kom je ze allemaal tegen. 

 

Telfeest! 
Geschreven door: 
Jaak Dreesen en 
Soetkine Aps 

 

Stout, stouter, stoutst! 
Geschreven door: 
Jacques Vriens 
(samenstelling) 

Een klein konijn is dol op tellen. Binnenkort is 
hij jarig en er meoten 16 kaartjes geschreven 
worden, 44 wafels gebakken, … Het 
verjaardagsfeest van konijn wordt een vrolijk 
telfeest! 

Een heerlijke voorleesbundel boordevol 
verhaaltjes en gedichtjes van de bekendste 
schrijvers en illustratoren. Over belletje trekken 
en straf krijgen, over ruziemaken en kappertje 
spelen, over vieze woorden zeggen en in 
bomen klimmen.... 

 

Grote Helden 
Geschreven door: 
Rindert Kromhout 

  

Meester Max en zijn klas vol minimonsters. 
Het eigenwijze meisje Merel en haar 
speelgoedhond Alexander. Het vrolijke 
tweetal Bil en Wil. En natuurlijk Kleine Ezel en 
zijn vrienden. Wie kent ze niet, de grote 
voorleeshelden van Rindert.. 
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De afbeeldingen en teksten zijn overgenomen van de website van Bol.com 
Groep 3: 
 

 

 Floor Tussen de regels. 
Geschreven door: 
Marjon Hoffman 

 

Letterwinkeltje. 
Geschreven door: 
Marianne Busser en 
Ron schröder 

Als je verliefd bent, moet je altijd aan je 
beste vriendin vertellen op wie! En anders 
moet je niet raar opkijken als ze stiekem je 
dagboek leest. Zo doet Floor een 
schokkende ontdekking in het dagboek van 
Margreet, en wou ze eigenlijk dat ze het 
nooit gelezen had 

Opa Brom heeft een winkel vol letters. Maar 
wat kun je eigenlijk met letters doen? Opa 
Brom kan dat heel goed uitleggen! 

 

Spaghetti van 
Menetti. 
Geschreven door: 
Kees Leibbrandt 

 

Mees Kees op kamp 
Geschreven door: 
Mirjam Oldenhave 

Wat een gekke stad is Spriet. alles is er dun: 
de huizen, de bomen en zelfs de mensen. 
Menetti vindt de bewoners van Spriet veel te 
mager. als de mensen zijn heerlijke spaghetti 
eten, worden ze vast wel dikker! 

De klas van mees Kees mag op kamp! maar 
ze hebben een streng werkplan 
meegekregen. geen probleem voor mees 
Kees. zwemmen is namelijk ook werken. en 
zeesterren kun je veel beter in zee 
bestuderen dan in het museum! 

 

Spekkie en Sproet en 
het geheim van de 
soes. 
Geschreven door: 
Vivian den Hollander 

 

Jubelientje krijgt 
jonkies. 
Geschreven door: 
Hans Hagen 

Spekkies moeder heeft taarten besteld bij de 
charmante kok Jacques Dubuffet. Sproet ziet 
dat hij stiekem foto’s maakt in huis, en ruikt 
onheil. Spekkie niet. een kok die zelf een 
spekkietaart maakt, daar kan toch niks mis 
mee zijn…? 

Jubelientje heeft wilde plannen. ze wil met 
de jonkies van hond Woepie spelen en 
rennen en ze aan iedereen laten zien. Maar 
de eerste weken zijn de puppies nog blind. 
drie lijken er gezond, maar Piep? 
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De afbeeldingen en teksten zijn overgenomen van de website van Bol.com 
Groep 4: 
 

 

 Floor Tussen de regels. 
Geschreven door: 
Marjon Hoffman 

 

De reuzenperzik. 
Geschreven door: 
Roald Dalh 

Als je verliefd bent, moet je altijd aan je 
beste vriendin vertellen op wie! En anders 
moet je niet raar opkijken als ze stiekem je 
dagboek leest. Zo doet Floor een 
schokkende ontdekking in het dagboek van 
Margreet, en wou ze eigenlijk dat ze het 
nooit gelezen had 

James woont al jaren bij zijn tantes Spons en 
Spijker. Hij moet van die niet zo lieve tantes 
altijd werken. Aan dit saaie leven komt een 
eind als hij van een oud mannetje een zakje 
toverkracht krijgt 

 

De dikke billenbijters. 
Geschreven door: 
Rindert Kromhout 
 

 

Overal en ergens. 
Geschreven door: 
Arend van Dam 

Joes smoort een kreet van schrik en drukt 
zich tegen de muur. zijn hart bonst als een 
razende. daar in het water, dat is.. dat lijkt 
wel… Het is een krokodil, een echte, levende 
krokodil! 

Nederland is meer dan klompen, kaas en 
tulpen. overal en ergens…. reist door de 
twaalf provincies en vertelt over alles wat 
ons land zo bijzonder maakt: de duinen, de 
dijken, de sluizen, de havens, de polders en 
de bollenvelden. 

 

Reis door de tijd. 
Geschreven door: 
Geronimo Stilton 

 

De reis van Niels 
Holgersson. 
Geschreven door: 
Selma Lagerhof 

Ben je wel eens achterna gezeten door een 
Tyrannosaurus Rex of verdwaald in de 
woestijn, op zoek naar de piramide van 
Cheops? heb je ooit een middeleeuws 
kasteel moeten verdedigen? mij is dat 
allemaal overkomen met de tijdscapsule van 
professor Volt. 

Het avontuurlijke verhaal van Niels die een 
dwerg wordt op de rug van een witte gans 
naar Lapland vliegt 
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De afbeeldingen en teksten zijn overgenomen van de website van Bol.com 
Groep 5: 
 

 

 Help!  De meester is een 
vreetzak! 
Geschreven door: 
Selma Noort 

 

Sjakie en de 
chocoladefabriek. 
Geschreven door: 
Roald Dahl 

De invaller van meester Benno is gemeen: 
wie iets zegt in de klas, krijgt direct straf. Zelf 
snoept hij de hele dag door, niet zomaar een 
dropje, nee, hij vreet als een varken. Als de 
snoepfabriek in de stad een wedstrijd 
uitschrijft.  
 

Sjakie vindt in een reep chocola een 
gouden toegangskaart voor een rondleiding 
door de geheimzinnige chocoladefabriek 
van Willie Wonka. zijn grootste wens gaat in 
vervulling, maar er schuilt ook gevaar. 

 

Krieltje 
Geschreven door: 
Elisabeth Mollema 

 

Het evrschrikkelijke 
kookboek van tante 
Oep. 
Geschreven door: 
Monique van de 
Zanden 

Krieltje is de kleinste van de klas en wordt 
door iedereen over het hoofd gezien. zijn 
moeder is kok en maakt de lekkerste 
maaltijden, maar Krieltje groeit geen 
millimeter. Totdat er op een dag een 
taartenwedstrijd is. 

De tante van Djolo is dol op koken. Hield ze 
het nou maar gewoon bij hutspot met worst, 
dan ging er misschien niet zo gek veel mis.  
Maar tante Oen probeert voortdurend 
nieuwe recepten te bedenken! Spaghetti 
met spruitjesprut....gebakken levertjes met 
paardenbloemensaus.... 

 

Een weerwolf in de 
leeuwenkuil. 
Geschreven door: 
Paul van Loon 

 

Bedrieger op 
drakeneiland 
Geschreven door:  
Lydia Rood 

Als Dolfje zijn ogen opendoet, is het al licht. 
De volle maan is verdwenen. Om hem heen 
zijn allemaal wilde dieren. Waar is hij? Wat is 
er gebeurd? 

Op Drakeneiland wonen geen lieverdjes. De 
een heeft haar broertje voor een auto 
geduwd (per ongeluk, maar wie gelooft 
dat?). Een ander was de slimste zakkenroller 
van zijn stad. Iedereen weet dat van elkaar. 
Hoewel? 
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De afbeeldingen en teksten zijn overgenomen van de website van Bol.com 
Groep 6: 
 

 

De dochter van sjeik Boul-
Boul. 
Geschreven door: 
Marjon Hoffman 

 

Babysit babes. Chips 
en zakgeld. 
Geschreven door: 
Els Ruiters 

De vader van Narous is een schatrijke, 
koopzieke sjeik. Op een dag kondigt hij aan 
dat hij een dierentuin wil aanschaffen. Voor 
de moeder van Narous is de maat vol. Ze sluit 
een weddenschap met hem af: als hij 
honderd dagen als een.. 

Moniek, Nikki, Lisa en Aïsha zijn vriendinnen. 
Om geld te verdienen beginnen ze hun 
eigen babysit-centrale: de Babysit Babes. Al 
snel heeft Lisa haar eerste opdracht. Maar 
de avond verloopt niet helemaal zoals ze 
had gehoopt, en dat ze de tv niet aan krijgt, 
is dan nog haar kleinste probleem... 

 

Het heelal knalt! 
Geschreven door: 
Do van Ranst 

 

De spokenjagers. 
Geschreven door: 
Cornelia Funke 

Elkentrop is de ruimtelijke pakjesman. Hij hopt 
van de ene planeet naar de andere. Door 
een foutje in het navigatiesysteem van zijn 
vliegende bol, stort hij neer op Aarde, een 
planeet die hij helemaal niet kent. 

Op een avond doet Tom een afschuwelijke 
ontdekking. Er zit een spook in de kelder! Het 
is slijmerig en jammert vreselijk. Het heeft 
gifgroene ogen en ijskoude vingers, 
waarmee het Tom probeert te pakken. 

 

Drakenbloed en 
kamillethee. 
Geschreven door: 
Joke Reijnders 

 

Hanneke Bloem en 
haar vijf fantastische 
tantes. 
Geschreven door: 
Alexander McCall 
Smith 

Mijn familie  
1. Vader redelijk normaal  
2. Moeder tot voor kort normaal, heeft nu 
rare brandgevaarlijke afwijkingen  
3. Bij problemen, rampen en catastrofes, 
waar een normaal mens 112 zou bellen, 
drinken wij een kopje 

Op een dag, zomaar uit het niets, zegt de 
vader van Hanneke tegen haar: 'Dat zouden 
je tantes graag willen horen!' Hanneke is erg 
verbaasd, want ze dacht altijd dat ze geen 
tantes had en nu heeft ze er opeens vijf! 
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Joris en de geheimzinnige 
toverdrank. 

 

Alles kookt over. 
Geschreven door: 
Anna Woltz 

Joris woont op een boerderij, ver van alles af. 
Op een zaterdagochtend moet hij in zijn 
eentje op zijn grootmoeder passen. Dan 
bedenkt hij een plan: hij gaat een 
toverdrankje... 

'Bah, er ligt allemaal bloed op de grond,' zei 
Laura. Gustaaf grinnikte. 'Er zit ook bloed op 
het vlees. Wat moeten we daarmee?' 
'Afspoelen,' zei Laura. 'We hebben geen 
geld om nieuw vlees te kopen. De mensen 
zullen er echt niks van  
 

 

De griezelbus. 
Geschreven door: 
Paul van Loon 

 

Hoe overleef ik 
zonder dromen. 
Geschreven door: 
Francine Oomen 

Vier kinderen zijn stiekem op een autokerkhof 
aan het rondneuzen. Ze moeten in een oude 
bus schuilen omdat het vreselijk gaat 
regenen en onweren. Plots slaat de bliksem 
in. De verlichting van de bus gaat aan en de 
radio zendt een programma...  
 

Rosa's hart ligt in de kreukels, nu het echt uit 
is met Neuz, maar ze bindt het dapper met 
touwtjes en plakband aan elkaar. Als je 
droom niet uitkomt, moet je een nieuwe 
zoeken, toch? Maar dromen liggen niet voor 
het oprapen. Net zomin 

 

Kinderen van 
Amsterdam. 
Geschreven door: 
Jan Paul Schutten 

 

Frituur Paradiso. 
Geschreven door: 
Marc de Bel 

Hoe zou jouw leven eruit hebben gezien als 
je in het Amsterdam van vroeger had 
gewoond? Zou je dan net als de kinderen 
van toen bier drinken? Waarom dronken 
kinderen toen eigenlijk bier? Waarom 
moesten ze bedelen? 

Tijdens een weekend in de Ardennen leert 
Sander de buitenaards mooie Alien kennen. 
De twee spreken af om de week daarop 
samen naar het optreden van De Kriegels te 
gaan. In dit boek is het dan eindelijk zo ver' 
Maar Alien heeft andere 
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Kakkers in de goudkust. 
Geschreven door: 
Annemarie Bon 

 

De grijze jagers en 
de Ruïnes van 
Gorlan. 
Geschreven door: 
John Flanagan 

De adellijke ouders van Jennifer hebben al 
hun geld verloren bij de paardenrace. 
Daarom moeten ze naar Goudkust 
verhuizen, een achterbuurt, zoals Jennifers 
moeder het noemt. Jennifer vindt dat 
helemaal niet erg, want nu heeft ze eindelijk 
kinderen om mee te spelen! 

Will is klein voor zijn leeftijd, maar ook snel en 
vlug van begrip. Zijn hele leven heeft hij 
ervan gedroomd om ridder te worden, net 
als zijn vader die hij nooit heeft gekend. Hij is 
dan ook hevig teleurgesteld als hij 
afgewezen wordt. 

 

100% BO. 
Geschreven door: 
Niki Smit 

 

Groep acht aan de 
macht. 
Geschreven door: 
Jacques Vriens 

Bo gaat met haar moeder een jaar in New 
York wonen. al snel is ze bevriend met Abby 
en Chloe en heeft ze gezoend met Justin. 
waarom krijgt Bo dan steeds kriebels als ze 
Luca ziet, de zoon van de bakker 

Meester Mario kan groep acht geen 
moment alleen laten, dan is het meteen 
herrie. Daarom bedenkt hij een plan. 'Jullie 
mogen je eigen klassenregering kiezen en 
twee dagen zelf alles regelen. Ik trek me 
terug in de leeshoek en bemoei. 

 

Wat ik niet wist van 
mijn vriendin. 
Geschreven door: 
Katrien Vandewoude 

 

Torak en de Wolf. 
Geschreven door:  
Michelle Paver 

Astrid is pas verhuisd en woont nu vlak 
tegenover Zoë. Beide meisjes hopen 
vriendinnen te kunnen worden. Dat schijnt te 
lukken. Alleen ... Astrid en Zoë hebben elk 
hun geheim. Ze willen absoluut niet dat de 
ander dat te weten komt 

In de diepe duisternis van het Woud komt 
het Kwaad snel en geruisloos naderbij... Bij 
de volgende volle maan zal het 
onoverwinnelijk zijn. Alleen de twaalfjarige 
jongen Torak kan het Kwaad nog stoppen, 
maar hij is gewond en op de vlucht 
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Enquête voor de ouders: 
 
Zoals u weet is de Piramide een Literaire Basisschool. Dit schooljaar willen wij ook aan de 
ouders extra informatie en activiteiten aanbieden op het gebied van lezen, leesplezier en 
woordenschat. Wij willen u daarom vragen om de onderstaande enquête in te vullen. 
 
U kunt elke vraag beantwoorden door het rondje bij het door u gekozen antwoord te kleuren. 
 
1. Leest u wel eens een boek ? 
   
    0  ja              0  nee 
 
2. leest u wel eens een tijdschrift ? 
  
    0  ja              0  nee 
 
3.  Leest u wel eens een krant ? 
 
    0  ja              0  nee 
 
 
4. Vindt u zelf een boek lezen leuk? 
 
    0  ja              0  nee 
 
5. Vindt u lezen belangrijk ? 
 
    0  ja             0  nee 
 
 
6. Leest u wel een voor aan uw kinderen ? 
 
     0  ja            0  nee 
 
7.  Vindt u voorlezen aan uw kind(eren) leuk? 
 
     0  ja              0  nee 
 
 
8. Vindt u voorlezen aan uw kind(eren) belangrijk? 
 
     0  ja             0  nee 
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9. Hoe vaak leest u voor ? 
 

0 nooit            
0 1 keer per maand 
0 1 keer per 14 dagen 
0 1 keer per week 
0 2 keer per week 
0 elke dag 

 
10. Leest u op een vast moment van de dag voor? 
 
     0  ja             0  nee 
 
11. Zo ja, welk moment van de dag? 
         

0 ’s ochtends 
0 direct als ze uit school komen 
0 voor het eten 
0 na het eten 
0 voor het slapen gaan 
0 anders nl.___________________________________________ 

 
12. Waar let u vooral op als u een boek uitkiest  om voor te lezen? 
      ( u mag meer dan één ding kiezen) 
 
     0 op de kaft / de omslag 
     0 op de plaatjes in het boek 
     0 op de grootte van de letters 
     0 op de titel 
     0 op de schrijver 
     0 op de dikte ( of het boek niet te dik is) 
     0 op iets anders (vul zelf in) 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
13.  Mijn kind(eren) zit(ten) in de groep(en) ? 
 
     0   groep 1  0  groep 2 
     0   groep 3  0  groep 4 
     0   groep 5  0  groep 6 
     0   groep 7  0  groep 8 
 
 
14. Luistert u wel eens naar het lezen van uw kind? 
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       0  ja            0  nee 
 
 
 
15. Oefent u wel eens met uw kind(eren) om het lezen te verbeteren ? 
  
     0  ja              0  nee 
 
16. Koopt u wel eens een boek voor uw kind(eren) ? 
  
     0  ja              0  nee 
 
17. Heeft u thuis boeken voor uw kinderen? 
 
      0  ja              0  nee 
 
18. Zijn uw kinderen lid van de bibliotheek? 
 
       0  ja           0  nee 
 
19. Gaat u wel eens met uw kind(eren) naar de bibliotheek? 
 
      0  ja            0  nee 
 
20. Hoe vaak gaat uw kind naar de bibliotheek ? 
 
0  nooit 
0 een keer per maand 
0 twee tot vier keer per maand 
0 iedere week 
0 iedere dag 
 
21 Bent u zelf ook lid van de bibliotheek? 
    0  ja              0  nee 
 
22 Leent u wel eens een boek van de bibliotheek? 
    0  ja              0  nee 
 
 
23. Vindt u het fijn om van de school informatie te krijgen over het samen lezen met uw        
      kind? 
 
      0  ja           0  nee 
 
24. Kijkt u wel eens op de site van OLBS De Piramide ? 
 
      0  ja           0  nee 
 
25. Komt u wel eens naar informatiemiddagen -avonden? 
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      0  ja           0  nee 
 
       
 
Bij de volgende twee vragen mag je meer dan één bolletje zwart maken. 
 
26. Wat voor soort boeken vindt u  leuk om samen met uw kind(eren) te lezen? 
 
      0  leesboeken                                
      0 prentenboeken                         
      0 pop-up boeken                           
      0 sprookjesboeken                        
      0 stripboeken                                
      0 boeken met verhalen                  
      0 boeken over geschiedenis          
      0 fantasieboeken 
      0 boeken over andere landen              
      0 boeken met gedichten of versjes                        
 
27. Speelt u wel eens samen met uw kind(eren) een spelletje? 
 
      0  ja                                0 nee 
       
28.  Zou u graag informatie van de school krijgen over lezen en woordenschat? 
 
    0  ja              0  nee 
 
29  Weet u wat u met uw kind(eren) kunt doen om ze te helpen met lezen en    
      woordenschat? 
 
    0  ja              0  nee 
 
 
30.  Zijn er punten die u ons graag wilt laten weten? 
        
       0 nee               0  ja , namelijk: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
Bedankt voor het invullen van deze enquête. U kunt hem inleveren bij de leerkracht van uw 
kind. 
 


