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De Doorgaande Leeslijn

Nieuwe publicatie ‘De doorgaande leeslijn’

Webinar ‘De doorgaande leeslijn’

Stichting Lezen maakt zich sterk voor een
leesomgeving waarin kinderen willen, kunnen en
blijven lezen. In de publicatie 'De doorgaande
leeslijn: De leesontwikkeling van 020 jaar'
beschrijven we op basis van wetenschappelijke
inzichten de leesontwikkeling van kinderen en
jongeren.

Naar aanleiding van het verschijnen van ‘De
doorgaande leeslijn’ organiseerde Stichting Lezen
een webinar. Hierin gaven verschillende experts hun
visie op een doorgaande leeslijn. Leesplezier en
leesmotivatie zijn daarbij het uitgangspunt. Het
webinar gemist? Deze is tot 1 oktober 2020 via
Youtube terug te kijken!

Download de publicatie

Bekijk het webinar

Actueel
Jubileum 10 jaar De Weddenschap: ‘Lezen
doe je samen’
Stichting Lezen is blij dat weer drie fantastische
leescoaches bereid zijn om jongeren te stimuleren
te gaan lezen. Famke Louise, Jeangu Macrooy en
Dio zijn er klaar voor om komend seizoen de
uitdaging aan te gaan. De inschrijvingen voor
scholen zijn inmiddels gestart. Tot 1 juli kunnen
docenten zich aanmelden en aangeven met hoeveel
klassen ze mee gaan doen. Wie zich aanmeldt voor
1 juli krijgt gratis een jubileumpakket toegestuurd
met daarin poster en boekenleggers van De
Weddenschap.
Meer lezen

Samenwerking tussen bibliotheek en
voortgezet onderwijs onderzocht
Uit het rapport 'Bibliotheken en de samenwerking
met het voortgezet onderwijs' blijkt dat bibliotheken
een belangrijke bijdrage leveren aan
leesbevordering en digitale geletterdheid van
jongeren van 12 tot en met 18 jaar. Maar liefst 85%
van de bibliotheken werkt, door middel van landelijke
programma’s zoals de Bibliotheek op school en
door lokaal ontwikkelde programma’s, samen met
bijna de helft van de scholen in het voortgezet
onderwijs.
Download het rapport

Voor in de klas
Leeskalender voor het VO
Voor het voortgezet onderwijs maakte Stichting
Lezen een overzichtelijke leeskalender die in het
klaslokaal kan worden opgehangen. Deze kalender
bevat informatie over leesbevorderende
campagnes. Per maand staat er een campagne
centraal. Ook bevat de kalender terugkerende
items, zoals het boek en de website van de maand,
een wedstrijd rond een talig of literair thema,
verjaardagen van schrijvers en boekentips bij
themadagen. Gedichten en losse illustraties
verlevendigen deze muurkalender. De kalender
wordt in juni naar alle docenten Nederlands in het
voortgezet onderwijs verstuurd. Heb je de kalender
niet ontvangen? Deze is gratis te downloaden of
tegen verzendkosten te bestellen.
Download of bestel de leeskalender

Lessuggesties Passende Perspectieven taal
in de profielvakken
Iedere leerling passend onderwijs. Dat is het doel
van het meerjarige project Passende Perspectieven
van SLO. Binnen het project zijn leerroutes taal
ontwikkeld die docenten kunnen gebruiken om een
voor hun leerlingen passend onderwijsaanbod vorm
te geven. Ook voor het vmbo zijn er routes
beschikbaar. Aansluitend daarbij zijn er nu
lessuggesties uitgewerkt waarin te lezen is hoe
taalvaardigheden in samenhang met de
profielvakken aangeboden kunnen worden in de
dagelijkse lespraktijk.
Download de publicatie

Thuiswerkopdrachten voor praktijkonderwijs en vso(arbeid)
Ook nu de middelbare scholen weer (gedeeltelijk) open zijn, blijven de vijf taakkaarten met praktische
opdrachten voor schoonmaken, koken, verzorgen van plant of dier en klussen in huis mooi materiaal om in
te zetten. Leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso kunnen met deze taakkaarten van SLO zelfstandig
thuis aan de slag. De taakkaarten zijn praktisch, sluiten aan bij de doelen voor taal en rekenen (1F) en
passen bij uitstroom in de sectoren consumptief, groen, techniek en zorg & welzijn.
Download de taakkaarten

Agenda
18 september: Start Boekenweek voor Jongeren
26 oktober:

Landelijke aftrap de Weddenschap

10 december: Wetenschappelijk congres Stichting Lezen: De nieuwe lezer
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