
 

 

Programma taal-lezen voor ouders  

 

1. Samen zorgen voor een leesklimaat op school (en thuis)  

 

Een werkgroep van ouders voor het organiseren van 

leesbevorderingsactiviteiten. 

School vraagt ouders voor de werkgroep Leesbevordering en de 

educatieconsulent verzorgt een workshop over boeken en over de 

landelijke leescampagnes en sluit aan bij leesbevorderingsactiviteiten van 

de eigen school.    

Periode: 4 keer verdeeld over het jaar 

Duur: 1.5 uur per keer 

Kosten: dbos-eenheden  per workshop 
 

2. Boekennieuws uit de groep 
 

In de groepsapp, op Facebook of in de oudernieuwsbrief van school een 

korte tekst over het boek dat in de klas wordt (voor)gelezen en informatie 

over de gekozen werkvorm. 
Periode: in overleg en maximaal 1 keer per week  

Kosten: geen 
 

3. Tips voor thuis 
 

In de groepsapp, op Facebook of in de oudernieuwsbrief van school 10 tips 

om thuis (voor) te lezen. 
Periode: 10 weken lang 1 keer per week  
Kosten: geen 

 

4. De (Voor)leesschool 

 

Voorlezen en samen lezen (thuis) zijn waardevolle leesactiviteiten van 

ouder en kind - samen opgaan in de wereld van het verhaal.  

Voor de ouders van elke groep een passend programma. De ouders 

krijgen van de educatieconsulent informatie over boeken, over voorlezen 

en samenlezen, en kunnen ervaringen uitwisselen. De workshops kunnen 

uitgebreid worden met een activiteit in de groep die past bij de ouder en 

de leerlingen. 

Voor ouders van groep 1 – 3 prentenboeken; 

Voor ouders van groep 3 – 4 eerste leesboekjes; 

Voor ouders van groep 5 – 6 verhalenbundels; 



Voor ouders van groep 7 – 8 jeugdromans. 

Periode: in overleg 

Duur: 50 minuten en uitbreiding 20 minuten 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

5. Bezoek aan de schoolbibliotheek 

 

Tijdens een ouder-kind-bijeenkomst op school ook een bezoek aan de 

schoolbibliotheek. De educatieconsulent geeft ouders en leerlingen een 

rondleiding en laat hen proeven uit de boeken van de Boekenproeverij.  

Periode: in overleg 

Duur: de duur van de ouderavond 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

6. De schoolbibliotheek als ontmoetingsplek 

 

Kranten, tijdschriften, een zwerfboekenkastje, de boeken van de maand 

en koffie. De educatieconsulent zorgt voor deze leesomgeving en de 

school zorgt voor vrijwilligers en koffie.  

Periode: in overleg 

Duur: 30 minuten per keer 

Kosten: dbos-eenheden  

 

 

7. Makkelijk Lezen Feest op het Makkelijk Lezen Plein in Bibliotheek 

Hoogeveen 

 

Makkelijk Lezen Feest is een programma gebaseerd op het bekende spel Party 

en Co. Door het juist uitvoeren van verschillende soorten opdrachten in 

teamverband leren kinderen het MLP en de materialen kennen. Voor een 

(samengestelde groep) kinderen met leesproblemen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. 

Ouders kunnen samen team vormen of in het team van hun kind meespelen. 

Minimaal 8 kinderen en maximaal 20 kinderen.  

Periode: in overleg 

Duur: 60 minuten 

Kosten: worden betaald uit de gemeentesubsidie bevorderen geletterdheid. 

 


