November 2021

in de kijker

Wist je dat?
★ LEZEN een prioriteit is in onze school dit schooljaar?
★ LEZEN heel belangrijk is voor het totale leerproces van het kind en bepalend is voor de rest van
het leven?
★ VOORLEZEN voor de kinderen van onschatbare waarde is?
★ Onze school een navormingstraject “Lezen in Actie” loopt?
★ Het zeer belangrijk is om de kinderen een fijn gevoel te geven bij lezen?
★ LEZEN in heel veel verscheidene situaties ook thuis aan bod kan komen? Denk maar aan een
recept lezen, een boek lezen, een brief lezen, een sms lezen, een Whatsapp lezen, ….
★ We als volwassene een voorbeeldfunctie hebben naar lezen toe voor onze kinderen?

De grote voorleesdag op
school
Wij doen mee op school!
Corona zorgt alweer voor enige verschuivingen in onze organisatie. Externen uitnodigen voor dit project
kunnen we niet. De teams van beide scholen werken het voorlezen aangepast in de school uit. Beelden
en verslagen volgen!

Voorlezen thuis? DOEN!!!!
Doe mee en lees voor of lees samen thuis!
Lees deze Voorleestips eens door!
Neem zeker eens een kijkje op de site van de luisterpuntbibliotheek.
De Boekenkast op Bingel is ook een mogelijk om de kinderen thuis aan het lezen te zetten.
Prentenboeken op Youtube kunnen ook heel leuk zijn…..

Lezen in actie
Lees info omtrent dit traject dat wij lopen op onze school via deze link!

leerlingen
Wij zijn op zoek naar…..
Stuur ons een foto van jouw kind in zijn favoriete leesoutfit, op zijn favoriete leesplekje in huis. Je kan er
een “leesprijs” mee verdienen want we verloten 3 boeken onder de deelnemers en …. We versieren onze
leeshoeken op school met al de foto’s en zetten die ook op onze website. ( Indien je als ouder hiermee
niet instemt, geen foto doorsturen aub !)

ouders
Lezen in Actie
Onze school doet mee aan dit project. In dit project willen we met de school, de plaatselijke bibliotheek
en het gezin samenwerken.
Enkele leerkrachten krijgen extra vorming en nemen het team mee op sleeptouw. Dit allemaal om onze
leerlingen te motiveren om te lezen!
Met de grote voorleesweek nemen wij op school ook deel met activiteiten op school.
Wij willen dat de leerlingen thuis ook praten over boeken! Samen praten over boeken met ouders, broers

en zussen helpt kinderen om deel te nemen aan leesactiviteiten op school. Bovendien geeft het kinderen
zin in lezen.
Zien lezen, doet lezen. Voorlezen is samen verdwalen in verhalen, verruimt de woordenschat en
stimuleert ook begrijpend luisteren als voorwaarde voor begrijpend lezen.
Ouders kunnen ook altijd suggesties voor het lezen op school doorgeven. En/of je kan ons helpen om
onze leesactiviteiten en leeshoeken/plaatsen uit te bouwen. Ben jij de ouder die we zoeken? Geef het
snel door!

Varia
Leesdobbelsteen
Elke leerling van onze school krijgt een leesdobbelsteen mee naar huis. Knutsel die in elkaar en gebruik
die om variatie te steken in het voorlezen/samen lezen.

Lezen op school!
Naast het technisch lezen en het begrijpend lezen in de klassen zetten wij ook in op leesmotivatie en
leesplezier:
-

De jaarthema’s zorgen ervoor dat alle gemeenschappelijke activiteiten in onze school altijd gelinkt
worden aan “lezen”.
Specifieke activiteiten werden reeds op poten gezet :
- In alle klassen werden de klasbibs op punt gezet. De reeds uitgebreide, mooie
verzamelingen werden geïnventariseerd en elke leerkracht kreeg een budget om
aanvulling/vernieuwing aan te kopen. De boekenhoeken in de kleuterklassen stonden in de
kijker en worden aantrekkelijk uitgebouwd.
- In de afdeling Markegem is men het kwartierlezen aan het uitproberen : elke dag een
kwartier samen lezen in de klas.
- In de afdeling Markegem werkte men een leescaravanhoek uit in de gemeenschappelijke
zaal van het kleutergebouw. Elke middag mogen er 4 leerlingen samen, gezellig lezen!

-

In de afdeling Oeselgem zijn we volop bezig met het uitwerken van de leescaravan. Ze
kreeg nu al een vaste plaats naast de wilgentunnel, de kussens zijn in de maak, ….
Voor beide afdelingen werd er voor een budget van 250 euro van de opbrengst van de
schoolfeesten een boekenpakket van 60 recente, gloednieuwe boeken, voor alle leeftijden
aangekocht om het lezen over de middag boeiend te maken.
De plaatselijke bibliothecaris bracht voor elke klas een heuse boekenkoffer met een heel
gevarieerd aanbod boeken om in de klas te gebruiken.

Lezen in de klas : leuk en gezellig!

