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Nieuw op de website
Website Lezen...met begrip
Op de pagina aan de slag staat bij het kopje
aanpakken een link naar de website
lezenmetbegrip.ucll.be. Deze website biedt
informatie over de aanpak van effectief begrijpend
leesonderwijs en een doordacht leesbeleid op
school. Daarnaast biedt de site praktijkverhalen en
lessuggesties. Deze site richt zich met name op
leerkrachten in het primair onderwijs, maar heeft
ook veel te bieden voor vmbodocenten. Een kijkje
waard!
Lees meer

Inspirerend congres
Lezen Centraal Online
Op 7 april a.s. houdt Stichting Lezen het jaarlijkse
congres Lezen Centraal, dat dit jaar online zal
plaatsvinden. Het thema is: Lees je nu, lees je later:
Tijd voor een leesoffensief. Tal van sprekers laten
zien hoe een vernieuwende blik helpt om concrete
resultaten te boeken in het leesoffensief. Tickets zijn
vanaf nu verkrijgbaar! Wil je meer weten over het
programma? Of wil je een ticket kopen? Ga dan
naar de website van Stichting Lezen!
Naar de website

Actueel
Nieuw Boek: Leer ze lezen
Ben je geïnteresseerd in de meest recente inzichten
over lezen en leesonderwijs? Dan is het boek Leer
ze lezen een aanrader! Deze publicatie bevat
praktische informatie gebaseerd op 23 verschillende
onderzoekspublicaties. Ook bevat het boek
leessuggesties om nog verder in een onderwerp te
duiken. Het boek is via de website van Didactief
gratis te downloaden als eboek.
Download het boek

Kwestie van Lezen 18: De ideale helper
In de nieuwe Kwestie van Lezen lees je
achtergronden en tips om leeshonger bij kinderen
en jongeren te stimuleren. Het begrip leeshonger
kan het beste omschreven worden als de wil om te
gaan lezen. Om leeshonger te stimuleren spelen
anderen een cruciale rol. De brochure geeft
handvatten om als docent de ideale helper te
kunnen worden en daardoor van jouw leerlingen
lezers te maken en te houden.
Download de brochure

Website meertalig.nl vernieuwd
De website meertalig.nl is vernieuwd. De site biedt
een (inter)actieve plek voor iedereen die met
meertalige kinderen te maken heeft. Zo vind je er nu
publicaties, blogs en films over meertaligheid in het
onderwijs, een kennisdossier en Q&A's voor
docenten, schoolleiders en ouders. Benieuwd?
Bezoek dan de site!
Naar de website

Leesbevorderende campagnes en projecten

De Jonge Jury In de ZAPP
serie Brugklas

Ken jij Stap op de Rode
Loper! al?

Het klaslokaal van De
Weddenschap

De NPO ZAPPserie Brugklas
besteedde de afgelopen
maanden in meerdere
afleveringen aandacht aan het
lezen van boeken en de
leescampagne de Jonge Jury.
Benieuwd naar de serie en deze
afleveringen? Kijk de afleveringen
‘Sommige boeken zijn verboden’,
‘Een vreemd verhaal’ en
‘Waargebeurde leugens’ dan nu
terug via de website van NPO
ZAPP.

Ben jij al bekend met het
leesbevorderingsproject Stap op
de Rode Loper!? Dit project
maakt bovenbouwleerlingen in
het vmbo enthousiast voor lezen
en literatuur. Leerlingen nemen
deel aan een dag vol workshops
en optredens door schrijvers,
dichters en rappers. Het project
vindt plaatst in verschillende
steden in Nederland. Meer
informatie vind je op de site van
dit project!

Doet jouw klas mee aan de
campagne De Weddenschap?
Richt dan op de website van De
Weddenschap een digitaal
klaslokaal in. Maak persoonlijke
tiplijsten met boeken, laat jouw
leerlingen boekrecensies
schrijven en plaats opdrachten
die leerlingen kunnen uitvoeren.
Tot half mei heb je de tijd om met
de klas te lezen en mee te
dingen naar de trofee van De
Weddenschap.

Bekijk de uitzendingen

Lees meer

Lees meer

Agenda
7 april 2021:

Lezen Centraal Online: Lees je nu lees je later

3 mei 2021:

Laatste stemdag voor de prijs van de Jonge Jury

15 mei 2021:

Afsluiting campagne De Weddenschap

9 juni 2021:

Dag van de Jonge Jury
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